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EDITORIAL
Altres activitats anuals que cal esmentar són la Nit dels Museus —ens
van visitar gairebé 7.000 persones—, el dia de la Dona, amb motiu del
qual es va estrenar una visita sobre Baetulo i les dones; les Nits d’Estiu a l’Anís del Mono, sempre plenes a vessar; les Jornades Europees
del Patrimoni, la participació en l’Open House o el concert de Nadal
que hem ofert per segon any consecutiu, en aquest cas en col·laboració amb la Societat Coral la Badalonense. Aquesta entitat commemorava el 160è aniversari amb diverses activitats, entre les quals una
exposició produïda pel Museu.

Aquest any 2018 ha portat, com sempre, un bon nombre d’exposicions i activitats al Museu. Vam començar amb la mostra dedicada
a la cartoixa de Montalegre, inaugurada el 2017, que vam tancar el
14 de gener amb un notable èxit d’assistència. Vam continuar amb
Els envelats de Festa Major, produïda per la Generalitat de Catalunya
i complementada pel mateix Museu, i amb Botigues d’abans, que ens
va fer reviure la Badalona del passat. Ja a l’estiu, una petita mostra
sobre el mestre Fabra ens recordava el seu lligam amb la nostra ciutat
i, just entrant a la tardor, vam commemorar el centenari de la fi de la
Gran Guerra amb els dibuixos de l’artista badaloní Llorenç Brunet.
Tancàvem la temporada amb la que sens dubte ha estat l’exposició
més exitosa dels darrers anys, La gran il·lusió. El cinema a Badalona
1898-1975, acompanyada d’un llibre amb el mateix títol, presentat
per Jaume Figueras i escrit per Núria Casals, que ha estat guardonada per l’Institut Cinema i Història de la Universitat de Barcelona
per la seva tasca de recerca. En tots els casos, s’han fet activitats
lligades a les exposicions, sobretot conferències —a destacar la que
ens va oferir el MHP Quim Torra, dedicada a Pompeu Fabra—, i s’han
ofert també xerrades amb motiu del centenari de la Revolució Russa
(1917) i del 120è aniversari de la independència de Cuba (1898). En
tots els casos hem comptat amb l’assistència d’un públic nombrós i,
sovint, fidel. Moltes gràcies!

El Museu també va col·laborar amb entitats veïnals per tal de recollir i
donar a conèixer la història del territori de Badalona. Aquest any ens
hem centrat en el barri de Canyadó, que va celebrar el cinquantenari
amb una exposició, un llibre i un seguit de xerrades que vam contribuir a portar a terme.
Per acabar amb aquesta breu memòria, assenyalarem que la institució ha seguit molt present a les xarxes socials i ha continuat treballant
en la recol·lecció, conservació, recerca i difusió del nostre patrimoni,
així com en l’oferta d’un ampli ventall de visites i tallers. En aquest
sentit, el 2018 s’ha batut el rècord de visites escolars, amb la xifra de
gairebé 28.600 alumnes. Ha estat, doncs, un gran any.
Finalment, esperem que aquest número de la revista del Museu de
Badalona us resulti interessant. Hi trobareu articles de pràcticament
tots els períodes històrics, amb nombroses aportacions inèdites que
ens donen a conèixer aspectes desconeguts —de vegades fins i tot
amagats—, del nostre passat i dels nostres avantpassats.

La Magna Celebratio, el festival romà de Badalona que té lloc el darrer
cap de setmana d’abril va arribar a la catorzena edició. Tenia com a
tema central la tabula hospitalis, un document en bronze conservat al
Museu que testimonia el pacte de fidelitat entre els badalonins i el
patrici Quint Licini i que complia 1.920 anys. Amb l’assistència d’unes
6.800 persones, aquella Magna va ser, un vegada més, tot un èxit.

Museu de Badalona
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UN CAS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
A LA BADALONA DEL SEGLE XIV
CARLES DÍAZ MARTÍ
Doctor en Història

La violència contra les dones és encara, malauradament, una realitat a la Catalunya d’inici del segle xxi. S’exerceix de formes molt
diverses: violència física, psicològica, sexual o econòmica en les
àmbits familiar o de parella, assetjament sexual en l’àmbit laboral, agressions sexuals, tràfic i explotació sexual de dones i nenes,
mutilació genital, matrimonis forçats, etc. A diferència d’èpoques
passades, però, la conscienciació d’aquesta xacra per part de la
societat ha provocat que des de fa ja alguns anys els poders públics hagin pres mesures per intentar erradicar-la.1 La posada en
marxa de programes de prevenció, l’enduriment de les penes per
als delictes relacionats amb la violència masclista i l’existència d’un
servei d’atenció a les víctimes són els pilars d’actuació per mirar
de resoldre aquesta problemàtica. Més enllà dels casos més colpidors, com els assassinats de dones a mans de les seves parelles
o exparelles, que tenen un ampli ressò mediàtic, l’abús de poder
dels homes que està al darrere del masclisme té manifestacions
més subtils, però que són ben reals per a les dones que el pateixen. Heus aquí algunes dades extretes de l’anuari estadístic de
l’any 2017 publicat per l’Institut Català de les Dones que ajuden a
fer-se conscient de la situació actual al nostre país: 8 assassinats,

15.490 denúncies, 5.272 ordres de protecció sol·licitades i 1.330
delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual.2
Aquest nivell d’informació, fruit del treball dels observatoris creats
per l’Administració, esdevé un erm quan reculem en la història. Són
escasses les dades sobre violència masclista en el període medieval.
D’aquí prové, doncs, l’interès del cas que exposem i que va ocórrer
a Badalona a final del segle xiv, en el si de la família Formiguera. Es
tracta d’un document que pel seu interès excepcional transcrivim al
final del present treball.3

La dona a l’època medieval
La dona es trobava a l’edat mitjana en una clara situació d’inferioritat
respecte a l’home. El naixement d’una nena ja era motiu de tristesa,
almenys en comparació amb la vinguda al món d’un nen, tal com
recull a final del segle xiv Francesc Eiximenis en el Llibre de les dones:
“Hoc encara tots temps que fembra nascha, tota la casa sia trista e
plor” i “qui infantàs fembra dobla lo servey e la pena de aquella qui
infantàs infant mascle”.4
6
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La relegació de la dona respecte a l’home, que era una realitat
en l’àmbit rural, es va mantenir i fins i tot agreujar a les ciutats.
Si en els pobles la dona podia contribuir a la tasca productiva,
fonamentalment agrícola o ramadera, a les ciutats aquest paper
es trobava molt més circumscrit a l’àmbit de la llar. En podem
donar més exemples perquè Barcelona compta amb un bon nombre d’estudis sobre aquest aspecte. Mentre que els barcelonins
tenien una professió determinada, com mercaders, paraires, mestres de cases o notaris, les dones apareixen a la documentació
sempre en relació amb els seus pares o marits.5 Malgrat que la
dona ajudés el marit en la seva activitat econòmica, no tenia cap
reconeixement. De fet, els gremis no consideraven la possibilitat que les dones arribessin al grau de mestres en el seu ofici
i, fins i tot, alguns prohibiren explícitament que les vídues dels
seus membres poguessin continuar el negoci del marit difunt.6 En
aquest context, no ha d’estranyar que les dones no tan sols no
participessin en els àmbits de govern, sinó que ni tan sols gaudissin de la consideració de ciutadanes, encara que els seus pares i
avis ho haguessin estat.7 Ni tampoc que fossin molt poques les
noies que rebien formació per aprendre un ofici. Dels estaments
populars, era habitual treballar de serventes fins que es casaven, i
algunes, poques, tingueren accés a un aprenentatge, majoritàriament centrat en la indústria del vestir, com costurera o teixidora.
La majoria no aprenia de lletra, ja que l’accés a la cultura escrita
estigué restringit a les dones dels estaments privilegiats.8
Malgrat que a Badalona, un poble per sota del miler d’habitants
a la baixa edat mitjana, hi imperava un àmbit rural, creiem que la
influència de la capital catalana, a escassos quilòmetres, s’hi devia
fer notar. En tot cas, sí que era igual la regulació del matrimoni,
que en aquella època tenia poc o res a veure amb l’amor, ja
que era responsabilitat dels pares –i dels parents més propers,

Portada de l’edició del Llibre de les dones impresa a Barcelona per J. Rosenbach (1495).
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Estem pensant sobretot en els maltractaments físics. És significatiu que un dels grans pensadors medievals catalans, el menoret
Francesc Eiximenis, dediqués un capítol del Crestià a condemnar
els assassinats de les mullers a mans dels seus marits, tot explicant la visió d’un sant en la qual Jesucrist sentencià a damnació
eterna irrevocable cent homes que havien matat les seves mullers i a mort corporal els prínceps que ho havien permès.11

si eren morts– buscar un marit a la seva filla que complís amb
les expectatives econòmiques i socials de la família. Les noies,
ja des del dotze anys, es casaven amb homes, generalment més
grans, que habitualment no coneixien de res. Tot i que el seu
consentiment era legalment necessari, en realitat les noies no
tenien marge d’actuació més enllà d’acatar el que determinessin
els seus pares o tutors, que eren els que aportaven el seu dot
econòmic, sense el qual no tenien accés al matrimoni.9

Tenim molt pocs testimonis a la bibliografia d’aquest tipus de
violència. En el seu estudi monumental sobre la diòcesi de
Barcelona, Josep Baucells documenta dos casos de maltractament
entre les 88 separacions matrimonials en el període 1303-1344.
És interessant repassar-los perquè hi trobem expressions molt
semblants a les del cas que és objecte d’aquest treball. En el primer,
Alamanda es va separar del seu marit, Guillem de Montseny, que
va acudir a la justícia eclesiàstica perquè revoqués la separació,
mentre es comprometia, mitjançant instrument notarial, a donar
a la seva muller tot el que fos necessari de menjar i vestir, sempre
que habités a la casa comuna del matrimoni. Alamanda, però, el
1305 refusà l’apel·lació, ja que considerava que la convivència
no era possible propter seviciam et crudelitatem ipsius Guillelmi i
que no pensava retornar al domicili conjugal per timore et periculo
mortis. En una situació semblant es va trobar Guillema, del mas
Bugatell de la Granada, que el 1327 no va voler tornar al costat
del seu marit, Guillem de Camprodon, per la seva sevicia, tot i
que s’havia compromès a tractar-la bé, amb amor i afecte. En
aquesta ocasió la justícia eclesiàstica va dictaminar que el marit
tan sols tenia obligació de mantenir la muller si residia amb ell o
en una casa notable de la localitat. Possiblement també hi hagués
maltractaments en un tercer cas, el d’Elisenda, que s’havia separat
del seu marit, Berenguer de Vallblei, àlies Olivera, de Sarrià, i que
vivia amb un altre home. I ho pensem perquè el requeriment de

Val a dir que aquest paper subaltern de la dona a la societat
baixmedieval quedava completament justificat per la mentalitat
imperant de l’època, que la considerava un ésser inferior a
l’home, fràgil i mancat de seny.10 Podem fer-nos una idea de quin
era, doncs, l’horitzó vital de la majoria de dones a la baixa edat
mitjana: una existència determinada per la voluntat primer dels
progenitors, que li assignaven un home per casar-se, i després
del marit. Sempre econòmicament dependents, la seva principal
ocupació era la cura dels fills i les tasques de la llar, combinades en
certs casos per la participació en tasques productives del marit.

La violència masclista
Molts fets relacionats amb les dones que eren habituals a l’època
medieval actualment es considerarien violència de gènere. Seria
el cas, per exemple, dels matrimonis forçats o de la discriminació
per formar part en igualtat de condicions en organismes públics
o privats. Però aleshores eren considerats normals, ja que formaven part de les regles de funcionament de la societat. En contraposició, nosaltres centrarem la nostra atenció en aquella violència
masclista que no era acceptada socialment, ni llavors ni ara. Podia
estar més o menys silenciada, però no formava part d’aquestes
regles que configuren la convivència d’una societat civilitzada.
8
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a les parròquies del Baix Llobregat dels anys 1413-1414, 1421
i 1425 es documenten tretze casos de matrimonis que no
vivien junts, però cap per maltractament, sinó que la majoria era
també per adulteri.14 A Bellcaire d’Empordà va ocórrer un cas
d’exhibicionisme i assetjament: un prevere va mostrar el seu sexe
a una dona casada.15 També és interessant la intervenció de la
monarquia en casos d’abandonament de mullers, si aquestes són
d’alt rang. Així, consta que la reina Sibil·la va ordenar a Guillem
Oliver, secretari del rei, que passés la provisió necessària a la seva
muller, amb qui ja no volia viure.16

la justícia eclesiàstica perquè Elisenda retornés amb el marit es va
acompanyar del compromís d’ell de tractar-la bé i donar-li tot el
convenient per a ella i per als fills.12
A les visites pastorals dels segles xiv i xv no hi ha pràcticament cap
testimoni de violència masclista. Al Maresme, entre 1305 i 1447,
per exemple, hi ha nou casos de matrimonis que no cohabitaven,
sis dels quals a causa de l’adulteri d’algun dels cònjuges, però
cap per crueltat del marit.13 Anàlogament, a les visites pastorals

El cas de Badalona
Berenguer Formiguera i Blanca formaven un matrimoni que residia
al mas Formiguera de Badalona. Entre ambdós s’havien produït
discòrdies tan importants que Blanca havia arribat a la conclusió
que la convivència amb el seu marit no era possible i se’n volia
separar. No hi ha dubte que la causa eren els maltractaments
físics, ja que en el text s’utilitza la paraula sevicia, la mateixa que
hem vist que havia utilitzat Alamanda per argumentar el temor
per la seva vida si tornava a viure amb el seu marit. A diferència
dels dos casos aportats per Josep Baucells, Blanca no va fer el pas
definitiu de separar-se i, com a conseqüència, Berenguer tampoc
no va haver de recórrer a la justícia eclesiàstica per revocar una
separació de fet. El conflicte es va dirimir a través d’un pacte entre
els dos cònjuges propiciat per amics, entre els quals sobresortiren
el canonge Bernat de Guavecs i el paraire Guillem Pas. Val a dir
que el canonge no va actuar com a representant de la jurisdicció
eclesiàstica, sinó com a integrant del grup de persones que es
va involucrar per posar d’acord la parella a resoldre el seu greu
problema de convivència.
La muller maltractada. Le Roman de la Rose, París, Bibliothèque Nationale de France, Ms. Français 380, f. 62v.
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El pacte va consistir en la renúncia de Blanca a sortir del mas i el
compromís de Berenguer de tractar amb respecte la seva muller,
tal com corresponia a un bon marit. Òbviament, Blanca devia haver
cedit a les seves pretensions a canvi de garanties. Així, si, tal com
diu el document, Berenguer no la tractava en endavant amb la
correcció i decència degudes –nosaltres interpretem que cessés
els maltractaments–, Blanca podria separar-se’n, tot i que Bernat
de Guavecs i Guillem Pas n’havien d’estar assabentats i consentirhi. És a dir, l’arbitratge va consistir a donar una oportunitat a
Berenguer Formiguera de contenir la violència vers la seva muller.
A canvi de la seva cessió, Blanca també aconseguí que es fixés
la compensació econòmica en cas de separació definitiva, un fet
que, com hem vist, la justícia eclesiàstica no solia reconèixer quan
s’havia produït la separació, ja que el condicionava a la cohabitació
dels dos cònjuges. Berenguer li hauria de donar anualment, durant
tota la vida de Blanca, tres quarteres de forment i tres d’ordi el
dia dels sants Pere i Feliu; dues somades de most i dues més de
reremost, que és un vi molt fluix que es fa tirant aigua a la brisa
repremsada, per Tots Sants; 50 sous com a provisió per vestirse, que es pagaria per Sant Andreu, i un quart de cansalada per
Carnestoltes. Marit i muller van signar el pacte a Barcelona el 5
de febrer de 1388. No en tenim més notícies.

Apèndix documental
1388 febrer 5. Barcelona
Berenguer Formiguera, de Badalona, i la seva muller Blanca pacten
la continuïtat de la seva cohabitació al mas Formiguera després de les
discòrdies que han tingut. D’una banda, Blanca, que volia marxar, es
compromet a conviure amb el seu marit i a servir-lo com correspon a
una bona muller. De l’altra, Berenguer s’obliga a tractar la seva muller
amb la correcció deguda. En cas que Berenguer no ho faci, Blanca podrà
sortir del mas, sempre que compti amb el coneixement i l’autorització
del canonge Bernat de Guavecs i del paraire Guillem Pas, ambdós de
Barcelona, i Berenguer haurà de proporcionar anualment durant tota
la vida de Blanca tres quarteres de forment, tres d’ordi, dues somades de
most i dues de reremost, 50 sous barcelonesos i un quart de cansalada
en certs terminis especificats.
AHPB, Francesc de Pujol, Llibre comú, 1387, novembre, 29 – 1388,
març, 12, f. 82r-82v.
Die mercurii quinta die februarii, anno a nativitate Domini Mº
CCCº LXXXº VIIIº.
In Dei nomine. Noverint universi quod,1 cum seminatore zitzanie
instigante, dissencio seu discordia fuisset inter me, Berengarium
Formigera, de parrochia Sancte Marie de Bitulona, ex una parte, et
me, Blancham, uxorem dicti Berengarii Formigera, ex altera, suscitata
in tantum quod, propter dictam discordiam, ego, dicta Blancha, non
poteram vobiscum, dicto marito meo, insimul ullatenus habitare, ymmo
opportuerat et opportuit me a vobis et a vestri cohabitacione protinus
separare. Et propterea, intervenientibus in hiis et tractantibus aliquibus
amicis utriusque partis nostrum et specialiter venerabili Bernardo dez
Guavechs, canonico Barchinone, et Guillermo Pas, paratore pannorum
lane cive Barchinone, fuit inter nos conventum et in pactis deductum
quod ego, dicta Blancha, redear et redire tenear vobiscum, dicto marito
meo, et vobiscum cohabitacionem et residenciam continuam facere
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declaratos et hoc sine dilacione aliqua et excusacione et absque omni
dampno, interesse et missione alter utriusque partis nostrum. Et quod
restituemus et solvemus pars parti nostrum et nobis adinvicem omnes
missiones et expensas, dampna et interesse quas et que utramque
partem nostrum opportuerit facere vel modo aliquo sustinere pro
predictis vel racione predictorum culpa videlicet alter utriusque partis
non complentis premissa. Super quibus missionibus, dampnis et
interesse credatur3 alter utrique parti nostrum plano et simplici verbo
nullo alio probacionum genere requisito. Et pro hiis complendis et
attendendis, tenendis et observandis, obligamus pars parti nostrum
et nobis adinvicem omnia bona utriusque partis nostrum mobilia
et immobilia habita et habenda. Et nichilominus iuramus sponte in
animas nostras per dominum Deum et eius sancta quatuor evangelia4
corporaliter per nos tacta predicta omnia et singula pars videlicet parti
nostrum et nobis adinvicem prout dicta sunt et promissa attendere et
complere, tenere et observare et in aliquo non contrafacere vel venire
aliquo iure, causa vel eciam racione. Premissa igitur omnia et singula
facimus, paciscimur, convenimus et promittimus pars parti nostrum
et nobis adinvicem necnon et notario infrascripto, ut publice persone
pro utraque parte nostrum vicissum et pro aliis eciam personis quarum
interest et intererit recipienti et paciscenti ac eciam legittime.

matrimonialiter prout decet et eciam vobiscum perseverare dicto
manso Formigera, prout maritus et uxor sine sevicia debent simul
cohabitare, et quod vobis serviar in omnibus licitis et honestis prout
bona uxor debet et tenetur eius bono viro servire. Et assimili quod ego,
dictus Berengarius Formigera, tracter et tractare tenear vos, dictam
Blancham, uxorem meam, prout quilibet bonus vir tenetur bonam et
honestam uxorem tractare et hoc ad noticiam dictorum venerabilis
Bernardi de Guavechs et Guillermi Pas.
Verum si forte ego, dictus Berengarius Formigera, non tractavero
vos, dictam Blancham, uxorem meam, bene et decenter, ut est dictum
et eciam iuxta2 tactus et maritales correcciones, et hoc ad noticiam
dictorum Bernardi de Guavechs et Guillermi Pas, et propterea
vos, dicta Blancha, uxor mea, non possetis seu nolletis mecum in
dicto manso Formigera cohabitare, ut prefertur, et velletis vestrum
domicilium aliunde transfere et vos a mei cohabitacione seperare, hoc
casu, cognoscentibus tamen dicentibus et volentibus dictis Bernardo de
Guavechs et Guillermo Pas, ego, dictus Berengarius, doner et donare
tenear vobis, dicte uxori mee, pro vestris provisione, alimentis et
necessitatibus, videlicet annis singulis de tota vita vestra in terminis
infrascriptis res sequentes, videlicet in festo sanctorum Petri et Felicis
mensis augusti tres quarterias frumenti et tres quarterias ordei boni
et receptibilis, et in festo Omnium Sanctorum duas saumatas vini de
most et duas saumatas vini de reemost, et in festo sancti Andree pro
vestri vestitu quinquaginta solidos et in Carniprivio Quadragesimo
unum quartum de carn salada bonum et sufficientem. Unde nos, dicti
coniuges, volentes per dicta pacta alter alteri effectualiter observare
prout et quemadmodum superius continetur firma et solemni
stipulacione, convenimus et promittimus alter alteri et nobis adinvicem
bona fide quod predicta omnia et singula que per alteram parcium
nostri alteri adinvicem sunt complenda et servanda iuxta pacta et
convenciones prenarratas complebimus, tenebimus et observabimus
alter alteri adinvicem ad cognicionem videlicet dictorum Bernardi des
Guavechs et Guillermi Pas iuxta videlicet modum et formam superius

Actum est hoc Barchinone, quinta die februarii, anno a nativitate
Domini Mº CCCº LXXXº octavo.
S+num Berengarii Formigera. S+num Blanche, eius uxoris,
predictorum, qui hec laudamus, firmamus et iuramus.
Testes huius rei sunt: Anthonius de Prato Maiori, prebiter beneficiatus
in sede Barchinone, et Guillermus Salelles, causidicus civis Barchinone.
1. Segueix Ego, Berengarius Formigera, de parrochia Sancte Marie de
Bitulona, ex una parte, et ego, Blancha, eius uxor, ex altera ratllat. 2.
Segueix tractatus ratllat. 3. Segueix vobis ratllat. 4. evangelia, al ms.
evnagelia.
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ESTUDI DEL MAPA QUE MANIFESTA LA HERETAT DE
L’ILTRE. SOR. MARQUÉS DE BARBARÁ, DE 1797
JOSEP ESTRUCH TRAITÉ
Lingüista

Introducció

Badalona.2 Tot i així, la notícia que, per mitjà del seu Calaix de
sastre, ens en fa arribar el baró de Maldà, amb data del 25 de
maig de 1797, fa pensar que o bé la construcció no va començar
realment fins força més tard o bé que en aquella data s’hi van fer
reformes importants. Parla el baró de Maldà:

Durant el segle xviii Badalona va sofrir grans canvis i també un
enorme creixement demogràfic. Si a principi de segle, el 1717,
tenia 167 cases i 693 habitants, a final de segle, el 1787, tenia
725 cases i 3.474 habitants.1 Aquest fort creixement va fer que
calgués també fer front a l’augment de necessitats de la població. És per això que en aquest període s’emprenen diverses obres
d’infraestructures per ampliar la quantitat d’aigua disponible per
destinar-la a tres aplicacions aparentment diferents. Per un cantó,
es porta més aigua a les cases i a les fonts públiques, per l’altre,
s’augmenta la superfície de conreus de regadiu i, en tercer lloc,
s’obté més força motriu per als molins fariners o fer-ne de nous.
És a dir, tres camins diferents, aigua de beure, productes agrícoles
i farinaamb un mateix objectiu: l’alimentació de la població.

“Se ha comançada la obra de la Mina per la aigua en Badalona,
portantla ab afició lo Sr. Rector, no dexant, a conclourerse, portar molta
utilitat als vehins per lo riego de la aigua en est terreno de Badalona,
havent ohit haverse suscitadas per part del Illtre. Capítol, de qui son los
delmes, algunas dificultats en dita Mina sobre la cantitat de vint mil
lliuras que havia ofert, penso que a rehó de censal.” 3

Aquesta necessitat de guanyar aigua també la van sentir els
monjos del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que acorden
ampliar la mina de la Font Santa i ho deixen registrat en l’acta
capitular del 14 d’agost de 1798:

Precisament, tenim notícies directes de quatre d’aquestes obres
fetes durant el segle xviii. La primera és la mina de Badalona,
que anava a buscar l’aigua a la Torre Roja del Besòs i la portava
fins al carrer de Sant Bru. El seu origen data d’una concessió de
l’any 1725 donada pel Reial Patrimoni als regidors de la vila de

“Proposa N. P. Prior, Fr. Agustí Ferrer, que respecte de estar lo Monastir
ab tanta escacès de aygua, si volia la Comunitat que se continuàs la
Mina de la Font Santa fins a trobar lo pou que està sobre la mateixa
font, atenent a la molta aygua que hi ha en lo dit pou y a tots los demés;
vegent per altre part que después de haver limpiats los pous se posà
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veurer la costosa obra de la mina de aigua del Sr. Marquès de Barbarà
per lo riego de sa gran hisenda que te en aquest terme de Badalona, ab
lo moly y un grandíssim zafareix, prou fondo, que en efecte es obra de

en ells ab tres dies altre tanta aygua de la que antes tenian; a lo que
convingué la Comunitat se continuàs la dita Mina y se conduís la aygua
fins a caurer en la Mina que proveheix lo Monastir.” 4

algunas mil lliuras.” 6

Un any després, els mateixos monjos de Sant Jeroni acorden de
construir un molí fariner per proveir el servei públic. Ho anoten a
l’acte capitular del 28 de març de 1799:

Pel que sembla, aquesta mina del molí de la Torre devia tenir força
cabal d’aigua, prou per deixar sorprès el baró, com ens expressa
el 29 de juliol de 1795:

“Proposa lo P. Vicari Fr. Fèlix Ubach, ab llicencia de N. P. Prior, Fr.
Carlos Casamada, que respecte de encontrarse ab una carta del Illm.
Ajuntament de la Ciutat de Barcelona en la qual deya que per causa
de la gran sequedat y falta de aygua que hi hagué lo any passat y
juntament per los danys que ocasionava la present guerra que tenim
ab lo inglès, y no podentse fer farina, y que per ferse esta se havia de
anar als molins molt lluny, y com no podian donar avast los molins,
demanava si se podia disposar el fer una tahona, la qual seria de gran
profit a la Comunitat y bé públich, com per exemple nos posaban la de
los sacerdots de la Missió o Seminari, la de los Agustins Calsats, la de
los Mercedaris y com aquestas no fossen bastants per donar lo abast al
bé públich, fou precís prendrer providència SS. Illma. y Ajuntament en
passar Carta de Ofici, la qual envia a VV. PPs. perquè resolguessen lo
que bé los apareixia y respongueren SS. PP. que atenen lo que exposava
en dita carta los apareixia molt bé en que se fes dita tahona, com se
respongué a SS. Illma. y Ajuntament que se faria quant N. P. Prior seria
tornat de Capitol General.” 5

“Desde allí [torre del Doctor Romà, dita can Soley] nos hen tornarem
per lo mateix camí [carrer de l’Ullal], veyent de passo la furia de aigua
saltant del moly de Pinòs.” 7

La força de l’aigua de la mina del molí de la Torre devia ser tanta,
que, tot i que el baró de Maldà ja ho sap, anys després, el 20 de
maig de 1802, encara se’n continua meravellant:
“En fi, hem continuat lo passeig, prou ameno y plausible, amunt del
caserio y iglesia de Badalona, fins passat lo gran zafareig del Marquès
de Pinós o de Barbarà y vist antes la ràpida correguda de aigua de sa
mina, ab tal soroll que feya, com saltant de un molí y pobre del qui
hagués caigut dintre, puix que la corrent de l’aigua sel ne hauria dut a
mar y a caurer al gran zafareig velaverunt.” 8

La mina del molí de la Torre

I encara tenim notícia d’una altra gran obra d’aquest tipus, la mina
del molí de la Torre de Barberà o de Badalona. En tenim notícia
fresca també del diligent baró de Maldà, que el dia 1 de maig de
1795 ens comunica que:

La mina del molí de la Torre havia de tenir una importància
capital per al marquès de Barberà, ja que feia moure el seu molí,
permetia regar tots els seus camps de conreu, donava aigua a la
mateixa Torre de Badalona i, encara, l’aigua sobrant la concedia
graciosament per a una font pública i uns safarejos davant de la
Torre i de l’església.

“En el inter que enrahonabam passaren per el devant, carreró [de
l’Ullal] amunt, cap a la torre del Doctor Romà, una neboda del Senyor
rector ab una sa germana, il marit de la primera, galant mozo y honrat,
conegut del Doctor Casas, ab lo que nos associarem al passeig y trepitjant
tarrossos y sorra, que ne abundan las rieras de Badalona, nos enfilarem
después per caminets y quel bastó feya prou servey y arribarem fins a

Davant, doncs, de la necessitat d’augmentar-ne el cabal, a final
del segle xviii Josep Esteve Galceran de Pinós Sant Climent i
Sureda de Sant Martí, marquès de Barberà (1785-1813), emprèn
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l’ampliació de la seva mina per anar a captar l’aigua més amunt i
per renovar i millorar alguns trams del recorregut.

Mapa que manifesta la heretat de l’Iltre. Sor. Marqués de Barbará
en lo lloch y terme de Badalona, junt ab los terrenos que atravesan
las minas y conductos de las ayguas que serveixen per lo us del molí
fariner y regadiu de la dita heretat en lo any 1797

La important obra d’enginyeria que comportava aquesta reforma
de la mina, el marquès de Barberà la va encarregar a l’arquitecte
Francesc Renard i Closas,9 el qual, un cop acabades les obres, en va
redactar un mapa a mode de memòria. D’aquest mapa, el Museu
Municipal de Badalona en conserva una còpia, identificada amb
la signatura MDBN ACU-60 (1, 2) i que porta per títol:

Aquesta còpia (vegeu la imatge 1) va ser feta per Josep Maria
Riera i Milà 10 el desembre de 1937. És formada per dos fulls de
paper de barba gruixut, d’uns 250 a 300 g/m2, de color crema i
de mides 42,2 x 54 cm cadascun. Tots dos fulls tenen un marge

Imatge 1. Mapa que manifesta l’heretat del marquès de Barberà, 1797. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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generós als tres costats exteriors però no al costat interior comú,
de manera que, si els encarem, el dibuix casa perfectament de
l’un a l’altre. Això dona a entendre que inicialment devien formar
una sola làmina de 84,4 x 54 cm, però que en algun moment, a
causa d’haver-la plegada pel mig, el plec va acabar segant-se fins
que van quedar-ne els dos fulls actuals.

el marquès de Barberà ha hagut de pactar a canvi del permís per
travessar els terrenys d’altres propietaris.
S’hi representa una Badalona molt diferent de l’actual, però els
elements que hi ha dibuixats es poden reconèixer sense dubtes.
És més, un cop traslladat el mapa del molí de la Torre a sobre el
mapa cartogràfic 1:5000 de l’IGCC12, la sobreposició és coincident
gairebé del tot (vegeu la imatge 2). Tot i així, si en la part que va
de Baix a Mar fins al molí de la Torre, a Bufalà, podríem dir que
la coincidència és completa, com més ens allunyen cap a Canyet
més s’allarguen les distàncies. De manera que can Pontons ja
queda una setantena de metres desplaçat, can Mora en queda
desplaçat un centenar i la Torre Codina ja se’n va uns dos-cents
metres més enllà del que toca.

L’autor d’aquesta còpia ben segurament devia ser gran amic de
Josep Maria Cuyàs i Tolosa, perquè la hi ofereix amb la següent
nota manuscrita al marge inferior dret:
“Humil i fervorós tribut d’admiració envers la pacient i patriòtica tasca
de l’historiador pairal i bon amic, en Josep Mª Cuyàs i Tolosa.
Li dedica
JM Riera”

No m’atreveixo, però, a dir que aquest desplaçament pugui ser
cap error de delineació, sinó que més aviat penso que es deu
tractar d’un efecte del mètode de projecció de l’alçada del terreny
sobre un mapa pla. Per això en les distàncies curtes de la rodalia
de Dalt la Vila aquest efecte es nota poc i, en canvi, a mesura que
anem pujant cap a Canyet es va notant cada cop més.

Contingut del mapa
El mapa del molí de la Torre representa una part del territori de
Badalona que podríem encabir més o menys en un rectangle
que va des del torrent de Coma d’Oms, a Canyet, fins a mar,
aproximadament perpendicular a la costa. És a dir, una llargada de
poc més de tres quilòmetres i una amplada de cosa de cinc-cents
metres. S’hi representen cases, rieres, torrents, camins, conreus,
propietats, Canyet, Bufalà, Dalt la Vila i la plana de Baix a Mar.

Finalment, per tancar aquest apartat descriptiu, permeteu-me
de comentar un detall curiós d’aquest mapa del molí de la Torre.
L’autor, amb molt d’encert, il·lustra els terrenys de conreu i les
zones boscoses acolorint-les i dibuixant-hi uns quants arbres,
tots amb la seva ombra. Però, alguna cosa em cridava l’atenció
d’aquest recurs tècnic que ajuda a crear una mica la sensació de
relleu en una projecció plana. Fins que al cap d’uns dies d’anar
estudiant el mapa vaig adonar-me que l’ombra dels arbres es
projecta en sentit sud-est, talment com si la claror del sol ens
arribés de la banda del Vallès. Naturalment aquest insignificant
error tècnic no treu gens ni mica de valor al mapa, però sí que hi
aporta un petit punt de divertiment.

Les distàncies del mapa estan acotades amb una escala relativa
representada per un regle de 300 canes catalanes11 i, com a
ajut d’interpretació, conté dues grans llegendes. L’una amb la
identificació de diversos camps i serveis propietat del marquès
de Barberà i l’altra amb la descripció detallada de tots els trams
de la mina del molí de la Torre i de totes les cessions d’aigua que
16
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Imatge 2. Sobreposició dels elements principals del mapa del molí de la Torre de 1797 amb el cartogràfic a escala 1:5000 de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya.
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La Badalona representada al mapa

l’avinguda del Llenguadoc i autopista B20. En aquest recorregut
de poc més d’un quilòmetre el mapa ens presenta els següents
torrents, rieres i camins.

El títol del mapa ja avisa ben clarament que “manifesta la heretat del
Iltre. Sor. Marquès de Barbarà”. Però, sense necessitat d’observarlo gaire detingudament, queda ben clar que el seu objectiu
fonamental i raó de ser és de representar el molí de la Torre, el
recorregut de la mina que li proveeix l’aigua i també els terrenys i
propietats que es reguen amb aquesta aigua. A més a més, perquè
tot això quedi ben identificat, el mapa també representa la resta
d’elements que componen el territori. De manera que el mapa
acaba sent també una representació de la Badalona del 1797.

Torrent d’Oms, que avui coneixem per torrent de Coma d’Oms.
Torrent Fregon, que avui coneixem encara amb el mateix nom i
també com a torrent Pregon.
Font del Fangar de n’Olivé, al torrent d’Oms. Nom de font del
qual fins ara no en teníem notícia i que podria correspondre a la
font avui seca que hi ha al lloc dit Aiguamoix, a la capçalera del
torrent de Coma d’Oms.

Dos-cents vint-i-dos anys separen la Badalona actual de la que
representa el mapa del molí de la Torre. En aquest dos segles i
quart Badalona ha canviat completament i només el marge dret
de la riera de Canyet, en el petit tram que va del torrent de Coma
d’Oms fins a can Móra podríem considerar que avui en dia encara
continua essent aproximadament igual que era llavors. La resta
del territori representat en el mapa ha estat completament cobert
pel creixement de la ciutat.

Mina de l’aigua d’Olivé i socis i Conducte d’aigües de Francesc
Olivé, Francesc Pujol i Pere Modorell i Nadal, que neix a la font
del Fangar de n’Olivé i transcorre pel vessant de la dreta de la
riera cap a les cases dels seus propietaris. Aquesta mina va ser
estudiada per Enric Porcel 13. Segons el seu estudi, la boca nord
està situada 41º 28’ 48,5” N i 2º 13’ 34,7” E. Aquesta localització
correspon a la capçalera del torrent de Coma d’Oms, precisament
al lloc dit Aiguamoix, que significa “aiguamoll”. Per això penso que
la font del Fangar de l’Olivé sigui la que hi ha allà, però que avui
ja és seca.

Tot i el gran canvi de fesomia de Badalona, alguns elements
del 1797 continuen identificant-se perfectament. Per exemple,
l’orografia, perquè, torrents i rieres continuen sent allà mateix.
Alguns camins han desaparegut, però d’altres s’han mantingut
convertits en carrers urbans. De les cases, algunes s’han mantingut,
unes quantes han desaparegut i encara unes altres han deixat la
traça visible d’allà on eren. Vegem-ho mentre recorrem el mapa
des del torrent de Coma d’Oms fins a Baix a Mar.

Riera de Canyet, des d’allà on s’acaba el torrent Fregon, a l’arrencada de la Carrerada Vella en avall.
Torrent d’en Nadal, afluent per la dreta de la riera, just avall de
Can Nadal. Fins ara no teníem notícia d’aquest topònim i és la
primera vegada que el documentem.
Torrent de n’Amigó, també per la dreta de la riera. Coincideix amb
el torrent que baixa de la serreta d’en Mas i és l’arrencada del camí
de Sant Jeroni, el qual se’n separa al cap de pocs metres. Tampoc
en teníem notícia i és la primera vegada que el documentem.

Canyet
Canyet hi és representat per la riera i la part més immediata dels
dos marges, des de poc més amunt de la Torre Codina fins a
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Coincideix de nom amb l’altre torrent de l’Amigó (a la Coscollada),
amb què coneixem avui la part alta del torrent Fregon fins a la
font de l’Amigó.

dona al torrent d’en Fregon. Avui aquesta paret que envoltava la
casa no existeix o bé, en el que en pugui quedar, no s’hi reconeix
gaire aquesta fortificació.

Torrent d’en Mora, per la dreta de la riera i a migdia de can Mora.
Igual que els dos torrents anteriors, és la primera vegada que
sabem res d’aquest topònim.

Casa de Francesc Pujol, que en principi hauríem d’identificar amb
l’actual masia de can Pujol, a la Carrerada Vella, tot i que en el
mapa queda en una situació ambigua entre can Pujol i can Nadal.

Camí, només dibuixat, que va, fent una essa molt marcada, des
de can Ferrater fins a la riera passant per la capella del Sant Crist.
Era la comunicació directa de can Ferrater per baixar a la riera.
Correspon a l’inici del carrer de Can Tiano i el Carrer Empedrat

Casa de Pujol, a tocar de la riera de Canyet i a migdia d’un camí
que porta a la casa anterior. Es fa difícil d’identificar-la bé.
Casa de Josep Riera, al marge esquerre de la riera a poc més
de vint metres més amunt del camí de Sant Jeroni de la Murtra.
Podria correspondre al lloc on ara hi ha a la casa que porta el
número 66 del carrer de Can Tiano.

Torrent, pel marge esquerre de la riera, només indicat però sense
dir-ne el nom. Correspon al torrent que baixa de la valleta de la
Carbassa (on hi ha les pistes d’atletisme) i que avui, de la carretera
fins a la riera, porta el nom de carrer de Ferrater.

Casa de Josep Sellés, a cosa de vint metres del marge esquerre
de la riera. Podria ser una de les cases amb entrada de barri que
porten els números 56 a 60 del carrer de Can Tiano, probablement
la que toca al carrer, d’estructura més antiga.

Torrent, també pel marge esquerre i sense dir-ne el nom.
Correspon al torrent que baixa del turó d’en Folc, el que avui són
els carrers de les Escales i del Mas Felip.

Casa Mora, que no necessita més comentaris perquè s’identifica
perfectament amb la masia actual.

Camí, que fa el límit de Canyet per la part de migdia. El mapa no
n’indica el nom però és fàcil d’identificar-lo amb el que era antigament el camí de Mata o Camí del Mig i després dit dels Contrabandistes i també dels Francesos. Avui és, en part, l’avinguda del
Llenguadoc i l’autopista B20.

Casa Ferrater, que també es reconeix directament.
Capella, que, tot i que el mapa no n’indica el nom, podem identificar
amb la capella del Sant Crist, que pertanyia a can Ferrater i la
carretera de la Vallençana va deixar-la’n separada.

Pel que fa a les cases, crida l’atenció que en aquest tros, en
què l’Oliva i les cases del carrer de Can Tiano representen per a
nosaltres la imatge per antonomàsia del Canyet de “tota la vida”,
el mapa del molí de la Torre hi representi ben poques edificacions:

Capella de Sant Llorenç, avui desconeguda i que el mapa situa
al marge dret d’un torrent (sense indicar-ne el nom) a migdia de
can Ferrater. Aquest torrent, per la forma que té i per la situació
en el mapa, ha de ser forçosament el que baixa de la Carbassa, ja
esmentat més amunt i avui dit carrer de Ferrater. De manera que
la dita capella de Sant Llorenç s’ha de correspondre amb l’única
casa que hi ha al marge dret d’aquest antic torrent i que porta

Torre Codina, dins un clos protegit per una possible paret potser
fortificada segons semblen indicar les formes arrodonides que hi
ha dibuixades a cada vèrtex i al mig de cada costat, excepte el que
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el número 44 de la riera de Canyet, a les cases de can Ferrater, i
coneguda per ca n’Abril. Inspeccionada sobre el terreny, la casa
té a l’angle posterior, tocant al torrent i just en la recolzada on
el mapa situa la capella de Sant Llorenç, una caseta de factura
completament diferent (vegeu la imatge 3). S’hi nota clarament
que aquesta construcció ha de ser preexistent a la casa i que la casa
s’hi va construir adossada. Fa uns quatre metres de costat, amb
parets de pedra i morter i teulada a dos vessants, ara recoberta
d’una capa de ciment. L’entrada està tapiada i no s’hi pot entrar.
Segons la propietària14, anys enrere el seu pare hi havia guardat
“coses de la mina” i la van tapiar perquè va deixar de tenir utilitat i
estava en mal estat. D’aquesta capella de Sant Llorenç, de la qual
estàvem a punt de perdre’n el record, en Cuyàs Tolosa en fa una
escadussera referència15 i diu que tenia pintures del segle xviii i a
la llinda hi ha la inscripció “SANCTI LORENZO IN FONTE” i l’any
1728. Algun dia caldria provar d’entrar-hi per comprovar si hi ha
encara cap indici de l’antic ús com a capella.

Imatge 3. Vista posterior de ca n’Abril, a les cases de can Ferrater, des de la carretera de Canyet. A l’angle esquerre s’hi
pot veure la teulada de la caseta que segurament havia estat la capella de Sant Llorenç. Foto: J. Estruch Traité.

Casa de Magí Prats, que es trobava entre el torrent que baixa de
la Carbassa i el que baixa del turó d’en Folc. Al plànol topogràfic
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 196916 encara hi surt
representada, a tocar de la carretera de Canyet (vegeu la imatge
4). Devien enderrocar-la en l’ampliació d’aquest tram de carretera
que van fer als anys 1990 per modificar el traçat de les corbes.
Casa de Josep Ugas, al marge dret del torrent que baixa del turó
d’en Folc, avui carrer de les Escales i carrer de Mas Felip. Al plànol
topogràfic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona del 1969 encara
hi surt representada, a tocar de la carretera de Canyet (vegeu la
imatge 4). Igual que la casa de Magí Prats aquesta també devia anar
a terra en l’ampliació de la carretera de Canyet dels anys 1990.
Mas Pujol, a una seixantena de metres de la riera de Canyet pel
marge esquerre i confrontant a migdia amb un camí perpendicular

Imatge 4. Fragment del mapa topogràfic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (1969), on encara s’hi representen les
cases de Magí Prats i Josep Ugas (senyalades amb una fletxa vermella). Dins un cercle vermell, ca n’Abril i la suposada
capella de Sant Llorenç. De color blau el tros de recorregut de la mina, entre el Carrer Empedrat i el carrer de Mas Pujol.
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a la riera que correspon al Camí del Mig o dels Francesos (ja
esmentat més amunt), avui avinguda del Llenguadoc i autopista
B20. Es tracta del grup de cases que formaven el carrer de Mas
Pujol i que van ser enderrocades per construir-hi l’actual caserna
de bombers i les cases noves que hi ha al costat. Al mapa del molí
de la Torre hi consta com a propietat de Francesc Pujol, el mateix
de can Pujol de la Carrerada Vella.

Pomar (carrer del Molí de la Torre). El mapa dibuixa clarament un
trencant d’aquest camí que obre pas cap al molí. De davant del molí
surt un altre camí, perpendicular al de Pomar i en direcció a la riera.
Si això ho sobreposem al mapa d’escala 1:5000 de l’ICGC, veiem
que el molí queda confrontant a llevant amb el carrer del Molí de la
Torre i per migdia amb el carrer del Doctor Daudí. A més, el mapa
del molí de la Torre també ens fa saber que el terreny a l’entorn del
molí era “terra boscosa i en part cultivada”. El Museu de Badalona
conserva un parell de fotografies que ara podem confirmar amb
seguretat que són del molí de la Torre (vegeu les imatges 5 i 6). Per
un cantó perquè l’estatueta que es veu a la fornícula de la façana
del molí representa sant Martí de Tours, patró dels moliners. I,
per l’altre, perquè un antic veí 19 del que abans es deia carrer de
Zumalacàrregui (avui Dr. Robert) i que fins a casar-se va viure just
davant de la bassa, l’ha identificat sense dubtes.

Casa de Pujol, caseta annexa al mas Pujol anterior, a l’altre costat
del Camí del Mig. Avui també desapareguda sota l’autopista B20.

Bufalà
En aquella època Bufalà era bàsicament tot conreus i hi havia
només alguna masia. El nom de Bufalà encara no havia aparegut i
els terrenys eren coneguts per “els Estirats”.17
Camí de Pomar, que coincideix amb el traçat actual de la meitat de
baix carrer de Sant Felip i d’en Rosés, el carrer del Molí de la Torre,
fins l’avinguda de Bufalà, on continuava, línia dreta, pel carrer de
Garcilaso. A partir d’allà el mapa ja deixa de dibuixar el terreny,
però el camí seguia la carena fins a trobar-se amb l’antic camí de la
Pelleria.
Camí de Canyet, que se separa del camí de Pomar fent un trenc a
l’alçada de l’avinguda de Bufalà i agafa la línia del carrer del Doctor
Robert fins a can Pontons. Allà fa un altre trenc i va a trobar-se
amb el camí del Mig o dels Francesos just davant del que llavors
era el mas Pujol i avui la caserna dels bombers.
Casa de Nicolau Rollan, és a dir, can Pontons, de la qual els Rotllan
eren propietaris com a mínim des del 1332.18
Molí fariner o molí de la Torre, amb la seva bassa, que són la
justificació del mapa. Estava posat de llarg al costat del camí de

Imatge 5. Vista general del molí de la Torre. Es veu al darrere la paret de la bassa. Museu de Badalona.
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Casa de l’Il·lustre Capítol de Barcelona, que correspon a l’antiga
rectoria de la parròquia de Santa Maria i avui masia coneguda per
ca l’Endal.
Casa de Josep Banús, a migdia de la casa del Capítol i avui
desapareguda a causa de l’autopista de Mataró.

Dalt la Vila
El petit nucli de cases que era Badalona el 1797 hi està representat fraccionàriament. L’autor deixa de dibuixar, i la marca inacabada expressament, la part dels carrers de les Eres, Sant Sebastià,
Barcelona i Rector. De la resta, traça els carrers però només n’indica el nom de cinc i el d’alguna casa.
Camí del Pas de la Guineu, avui carrer de la Quintana Alta.
Casa del metge Dr. Martí, al Pas de la Guineu. Podria ser alguna
de les antigues cases que al carrer de la Quintana Alta porten els
números del 28 al 36.
La Plaça, avui plaça de la Constitució.
Carrer de la Costa, amb un traçat que no concorda amb l’actual
perquè, en el mapa del molí de la Torre, la corba que el carrer fa
a la part de dalt hi és representada com un angle recte. Això que
podria semblar un error, cent anys més tard, el 1878, en el mapa
que va redactar Jaume Solà i Seriol 20 el carrer de la Costa també
hi és representat fent angle recte una mà del carrer i xamfrà
l’altra. I al mig d’aquest espai hi ha el quadrat d’una edificació.
Potser aquell espai encara era ocupat pel cementiri de la sagrera i
no quedaria alliberat fins que no es va construir el nou cementiri
cap al 1834. Caldria estudiar aquest detall amb més deteniment
comparant el traçat amb d’altres plànols que hi pugui haver.

Imatge 6. Façana del molí de la Torre. L’estàtua de la fornícula representa sant Martí de Tours, patró del gremi de moliners. Museu de Badalona.
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Casa de Maria Font, que es correspon amb el centre cívic de Dalt
la Vila, que fa cantonada amb els carrers de la Costa i de Germà
Bernabé.

carrer d’Eduard Flo. Podria ser una romanalla del camí que des de
mar entrava a Badalona per la porta de la muralla que es va
trobar en les excavacions del Viver.

Casa de Francisco Canals, correspon a la parcel·la sense edificar
que ara és el badiu del centre cívic de Dalt la Vila.

Baix a Mar
La plana de Baix a Mar, tot i que hi vivien alguns pescadors,
encara era majoritàriament de conreus. El mapa del molí de la
Torre només hi representa tres carrers i una casa.

Casa d’en Musanes (llegiu Maçaners), que és la que fa la cantonada
del carrer de la Costa, números 50 i 52, ja davant la plaça de la
Font (vegeu Anton Masanés més avall).

Camí Ral de França, un nom que va perdurar fins a mitjan segle
xx, avui substituït per carrer de Francesc Layret.

Casa de Pinós o Torre de Badalona, identificada amb la lletra A i descrita a la llegenda que el mapa dedica a les propietats del marquès.

Camí de Mar, avui desaparegut, que corresponia aproximadament a la línia que marquen els carrers d’Orient, de Santa Maria,
Sant Rafel (potser també Sant Pere) i la giragonsa que marquen
els carrers de Ribas i Perdigó i de Sant Josep (popularment dits
carrer de la Granota).

Plaça de l’Oli, que encara tenia forma de plaça perquè tota la part
de ponent encara no s’havia construït (can Rocasalva i la Rectoria
Nova).
Carrer de l’Ullal, part alta de l’actual carrer de Fluvià. Més endavant
veurem la raó d’aquest nom.

Torrent de la Font, representat des de Morera fins a mar. El curs
alt encara el coneixem amb el mateix nom i de la part baixa avui
en diem riera d’en Matamoros.

Cases de diversos particulars, que corresponen als tres rengles de
façanes del carrer Lladó, plaça de l’Oli i carrer Fluvià fins a cal Meco.
Casa de Meco Casola (carrer Fluvià, 43), es tracta de Francesc
Cassola i Sentiu, fill d’Ildefonso Cazorla (Ciempozuelos) i Margarida
Sentiu (Alella), àlies el Meco.21

Casa sense identificar, aproximadament entre els carrers d’en
Cueta, Carme, Sant Rafel i Sant Francesc.

Costa del Meco, part baixa del carrer de Fluvià. Evidentment, el nom
prové de l’àlies d’en Francesc Cassola.

Casagemes i Morera

Carrers traçats però sense identificar: de Dalt, de Barcelona (part
alta), de Vilamajor, de la Plaça, passatge de Barberà, plaça de la Font.

A llevant del torrent de la Font, per la zona de Can Solei i la
plaça del Sol, el mapa del molí de la Torre ja hi deixa de dibuixar
i només hi representa una casa i dos camins. A la part de Morera,
els mateixos dos camins i terres de conreu, però cap casa.

Camí sense nom que surt del clos de la Torre en direcció a llevant
i tomba cap a xaloc per morir al Camí Ral coincidint amb l’actual

Casa sense identificar, a poca distància del marge esquerre del
torrent de la Font. Aquesta mateixa casa també és representada

Torrent de la Font, avui Riera d’en Matamoros.
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en dos altres plànols de Badalona de 1878 i 1882.22 Podria ser
que correspongués als números 65-71 del carrer d’en Prim.
Camí de Montalegre, que naixia al torrent de la Font just al lloc
on cinquanta anys més tard es va construir el cementiri del Sant
Crist. L’arrencada d’aquest camí segurament deu ser la raó de
la giragonsa que fa l’actual passatge d’en Matamoros en aquest
tros. La construcció de la que va ser la Carretera Nova i avui
avinguda del President Companys va deixar obsolet aquest tros
de camí, que ha desaparegut sota la trama urbana. La projecció
sobre el mapa 1:5000 de l’IGCC ens permet identificar la continuació d’aquest camí de Montalegre amb el traçat del carrer de
Juan de la Cierva i després amb el carrer del Dipòsit fins a trobar
la riera d’en Canyadó.
Camí de les Planes, bifurcació del camí de Montalegre, que portava cap al que avui són els pisos de Pomar però que llavors eren
terres de conreu dites les Planes, ja documentades des de l’any
1112 amb l’acta de consagració de l’església de Santa Maria. Des
del carrer del Dipòsit continua Juan de la Cierva amunt i després
per l’avinguda de Morera enllà.

La propietat de la terra
A més a més de torrents, rieres, camins, llocs i cases, el mapa del
molí de la Torre també indica els “honors,” és a dir, qui és el propietari dels terrenys representats. Per un cantó, el mapa recull
en una llegenda específica les propietats del marquès de Barberà
i, per l’altre, identifica, marcant-les sobre el terreny mateix, les
propietats que la mina ha de travessar i les que termenen amb
les del marquès.
Imatge 7. Les propietats del marquès de Barberà a Badalona, emmarcades amb una línia vermella.
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Les propietats del marquès de Barberà a Badalona

corresponen al terreny que avui ocupa la fàbrica que té el número
49 del carrer del Temple i per darrere dona al carrer de la Costa. Si
comparem el mapa del molí de la Torre amb el parcel·lari de la seu
electrònica del Registre del Cadastre,23 sorprèn la correspondència
gairebé exacta amb la forma de la parcel·la actual (vegeu la imatge 8).

De les dues llegendes del mapa, la més petita, a l’angle superior dret,
enumera, de la A a la M, les tretze propietats següents del marquès
de Barberà a Badalona i a quin ús es destinen (vegeu la imatge 7).
Casa, amb raitx de aygua viva al entrar y altres dos en lo Saguan
y cuina. És a dir, la Torre de Badalona al costat de l’església de
Santa Maria. L’aigua hi arribava des de la bassa del molí per una
conducció subterrània i un rec al final. El “zaguán” és el pati interior,
on hi havia una font. En parlem més endavant en la descripció dels
ramals de la mina.

Safareitxs. Dos safarejos que hi havia a tocar de l’era, l’un pel
cantó de baix del carrer del Temple i l’altre pel cantó de la plaça
de Font i Cussó.
Hort. Correspon aproximadament a l’illa de cases entre Germà
Bernabé, Temple, Via Augusta i Costa. Des del carrer, les altes
parets que tanquen aquesta illa ens priven de veure-ho, però
els badius de l’interior encara avui continuen sent horts, l’última
romanalla que en queda.

Era, Pallisa y cubert provisional. L’era es trobava la mig del carrer
del Temple i davant de la Torre de Badalona. La pallissa i el cobert

Imatge 8. L’era, la pallissa i el cobert del marquès de Barberà del mapa del 1797 comparats amb el parcel·lari actual de la Dirección General del Catastro. Font: Dirección General del Catastro. Sede Electrónica del Catastro.

25

Sumari

Camp, Clos, de regadiu. És clarament el que encara hem arribat a
conèixer com a Clos de la Torre, entre Fluvià, Matamoros (a l’època,
torrent de la Font), Via Augusta i Temple.

del Sant Cristo” penso que ha de ser un dels orígens del nom del
Cementiri del Sant Crist. De fet, l’Ajuntament de Badalona va posar oficialment aquest nom al cementiri vell l’any 1965 a proposta
d’en Josep M Cuyàs Tolosa.24 Tot i que en Cuyàs en el seu argument no esmenta per res el camp del Sant Crist, és obvi que l’havia
de conèixer perquè el mapa del molí de la Torre formava part del
seu fons com a obsequi que li va dedicar explícitament el seu amic
Josep M Riera. És possible, doncs, que l’antic camp del Sant Crist
sigui la raó de fons del nom del cementiri vell.

Camp de Mar – Idem. L’extensió de terreny entre els carrers Francesc Layret (Camí Ral), Matamoros (torrent de la Font), Sant Rafel
(camí de Mar) i Carme. L’idem ens indica que eren també conreus
de regadiu.
Corrals, situats al Pas de la Guineu. Corresponen als terrenys on
després hi va haver la primera caserna de bombers i la presó municipal, ja desapareguts i convertits ara en edificis de pisos del carrer
de la Quintana Alta.

Terras plantadas de viña. Van identificades amb la lletra L dues peces de terra separades. L’una a Morera, entre el carrer d’Astúries,
avinguda de Prat de la Riba, carrer de Juan de la Cierva, lateral de
l’autopista i torrent de la Font. L’altra a Bufalà, entre els carrers Dr.
Daudí, Moli de la Torre, Mestre Bretón, passatge Vinyes i Independència.

Camp de dits [corrals] ab regadiu, compresos entre el passatge
Vinyes i els carrers del Mestre Bretón, Sant Felip i d’en Roses, els
darreres de les cases del carrer Lladó i el carrer de la Quintana Alta
(Pas de la Guineu).

Terras Boscosas y part cultivadas. Terrenys compresos entre l’avinguda de Bufalà, els carrer del Molí de la Torre, Dr. Daudí i Independència.

Camp Roig, regable en la major part. És tot el vessant dret del torrent de la Font, des del molí de la Torre fins a la costa del Meco
(carrer Fluvià). És la primera vegada que documentem aquest topònim.

Molí Fariner ab dos Molas construhit per lo Iltre. Sor. Marqués
actual, junt ab las novas Minas y conductos, en son respectiu lloch
explicats. El molí i la seva bassa, que estaven en un angle de les
terres boscoses anteriors. Vegeu-ne més avall l’explicació detallada
en l’apartat dedicat al recorregut de la mina i la seva construcció.

Camp del Sant Cristo. Peça de terra de forma rectangular al marge
esquerre del torrent de la Font. És també la primera vegada que
documentem aquest topònim. Segons les mides del mapa devia
tenir una superfície de cosa deu mil metres quadrats o pocs més
(68x150 m, aprox.). La llegenda del mapa no n’indica l’ús. Tot i així,
és interessant de remarcar que aquest camp, un cop sobreposat
al mapa cartogràfic 1:5000 de l’IGCC, es correspon exactament
amb el rectangle delimitat pel cementiri vell, el passatge d’en Matamoros, l’avinguda de Navarra i el carrer de la Seu d’Urgell, on als
anys 1960 encara hi havia la bòbila dita del General i avui hi ha el
Rafael Hoteles i la Residència Ballesol. Aquest topònim de “camp

Els altres propietaris del territori
El marquès de Barberà ha d’anar a buscar l’aigua per regar els seus
camps i per moure el molí molt més enllà d’on arriben les seves
terres i, per tant, ha de fer passar la mina per propietats d’altri. Per
això el mapa del molí ha d’indicar amb detall de qui són els ter26
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Josep de Ferrater, propietari dels terrenys des de ca l’Oliva fins a
les cases de can Ferrater, però deixant entremig les dues propietats
comentades a continuació, Canellas i Mas.

renys, tant els que traspassa la mina com els que limiten amb els
del marquès mateix.
Francesc Olivé, com a propietari, amb altres socis, d’una altra mina
que neix a la capçalera del torrent de Coma d’Oms i porta l’aigua al
seu mas, al mas Pujol i al mas Nadal.

Gabriel Canellas, propietari dels terrenys que avui porten els
números 43 i 45 de la riera de Canyet.

Francesc Pujol, com a soci de la mina de l’Olivé i propietari dels terrenys de la part baixa de la Carrerada i del mas Pujol de la Carrerada. També consta com a propietari d’una altra finca més avall de la
riera de Canyet, amb un segon mas Pujol que correspon al grup de
cases que va donar nom al carrer de Mas Pujol, entre la carretera
de Canyet, la riera i a tocar de l’autopista B20.

Isabel Mas, propietària de la finca que avui porta el número 44 de
la riera de Canyet, ara coneguda per ca n’Abril. El mapa del molí de
la Torre hi situa la capella de Sant Llorenç, comentada més amunt.
En el safareig d’aquest terreny els hereus Massanés hi prenien les
44 plomes de la seva cessió d’aigua, que comento més endavant a
l’apartat dedicat a les cessions d’aigua.

Pau Modorell i Nadal, com a soci de la mina de l’Olivé. També és
propietari dels terrenys de l’actual colònia Sant Jordi. Era l’amo de
can Nadal, fill de Pere Modolell Ramoneda, de Sant Just Desvern,
i de Rosa Banús i Nadal. Es va casar el 14 de febrer de 1775 amb
una filla de can Pujol de Canyet, Maria Pujol Auriach, filla de Francesc i de Rosa. És a dir, en Pau Modorell i en Francesc Pujol eren
cunyats.25

Magí Prats, propietari d’una finca entre les cases de can Ferrater i el
carrer de Mas Felip, corresponen a les finques de la riera de Canyet
que avui porten els números del 21 al 28. On hi ha l’Associació de
Veïns de Canyet i el solar de l’Església Cremada. En aquesta finca hi
havia les cases ja desaparegudes del mateix Magí Prats i de Josep
Ugas, comentades més amunt. Magí Prats i Vila, fill de Salvador i
Maria Àngela, s’havia casat el 26 de juny de 1794 amb Gertrudis
Ventura Batlle. En casar-se consta com a bracer.

Francesc Amigó, propietari dels terrenys, amb el mas corresponent, que no apareix dibuixat al mapa, entre el torrent d’en Nadal
i el torrent de l’Amigó (el de la riera, no el de la Coscollada) o camí
de Sant Jeroni. Pertany a la nissaga dels Amigó que ha donat nom
al torrent i font de l’Amigó i la coscollada de l’Amigó. L’arquitecte
modernista Joan Amigó i Barriga era descendent seu. També n’és
descendent l’insigne badaloní Joan de Déu Soler i Amigó, que l’any
2018 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Nicolau Rollan, propietari de can Pontons i del terreny, a Bufalà,
entre autopista B20, carrer de Frederic Mompou, jardins de Joaquim
Torrents Lladó i riera de Canyet.
Pere Sariol, propietari dels terrenys entre el carrer de Frederic
Mompou, els jardins de Joaquim Torrents Lladó i l’avinguda de
Bufalà. Era l’amo de Can Seriol de la Riera (anys després can Bufalà),
fill de Josep Seriol Fluvià i Caterina Puig, que s’havia casat el 10 de
març de 1788 amb Francesca Garriga Pujol-Busquets. El seu fill
Ramon Seriol Garriga seria el darrer Seriol d’aquesta finca i el que
la va vendre als Ferrater.

Can Mora, amb terrenys que van del torrent de l’Amigó fins al
torrent d’en Móra i potser Montigalar.
Josep Riera, propietari d’uns terrenys al carrer de Can Tiano.
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Francisco Baïls, propietari del marge dret del torrent de la Font
entre el torrent mateix, el carrer de Jaume Passarell i el carrer del
Molí de la Torre. És a dir, tot el parc Serentill on hi ha els instituts.
També té un terreny al Camí Ral, més o menys al que ara queda
entre els carrers del Temple, Francesc Layret i Jaume Borràs.

Jacinto Capella, amb una peça de terra que agafaria l’antic camp de
futbol del Badalona a l’avinguda Navarra i la continuació passant a
l’altre costat de l’autopista.
Francisca Sariol i Barriga, propietària d’una peça de terra que avui
quedaria a sobre l’autopista, entre el carrer de Juan de la Cierva
i l’hotel Rafael. És filla de Francesc Barriga Gelabert i Seriol i de
Maria Àngela Oriol Umbert. Es va casar el el 6 de febrer de 1786
amb Martí Planes Ferrer, de Sant Martí de Provençals. En els
documents consta com a Barriga i Seriol i Oriol i també com a Seriol
i Barriga i Oriol. Són la família de can Seriol de la Plaça (Dalt la Vila),
antecessors dels actuals Planas.

Anton Masanés (llegiu Maçaners), propietari dels terrenys del
torrent de la Font més amunt d’en Francisco Baïls, avui parc del
Torrent de la Font i del Turó de l’Enric (fins al 2018, parc de la
Bòbila). A Dalt la Vila, també té les cases del carrer de la Costa
comentades més amunt com a “Musanés”. Ell i la seva mare reben
la cessió d’aigua més important de la mina del molí de la Torre. En
parlo mes endavant a l’apartat dedicat a les cessions d’aigua.

Pau Gelabert, que tenia una peça de terra just a sobre de l’autopista,
ocupant-ne tota l’amplada, a la dreta mateix del pont de la carretera
de la Conreria en sentit de pujada. Tenia una altra peça coincident
amb la finca de l’edifici antic dels Maristes al carrer del Temple.

Margarida Casola (dels Cassola/Cazorla de cal Meco), té una peça
de terra a Morera, entre l’avinguda de Prat de la Riba, el carrer
d’Astúries i el torrent de la Font. Es tracta de Margarida Munells,
casada el 1778 amb Simeó Cassola i Llobet, propietari de cal Meco.
Vegeu més amunt Meco Casola.

Francisco Fillol, propietari de tota la franja a llevant del torrent de
la Font (Matamoros) des del cementiri vell fins al carrer de Sant
Bru. No sabem res d’aquest Fillol. En aquesta època tampoc no
hi ha referències d’altres Fillol. Tampoc sembla que puguin tenir
relació amb els Fillol de les orxates actuals, perquè aquests es
van instal·lar a Badalona l’any 1929. Podria tractar-se, doncs, d’un
propietari foraster.

Antònia Teixidó, propietària d’una peça a Morera situada a la part
d’amunt del carrer de Sant Vicenç i l’avinguda de Prat de la Riba. Els
Teixidor havien arribat de nou a Badalona a mitjan segle xviii.
Miquel Canals, propietari del terreny entre els carrers Juan de la
Cierva, Rubén Darío, Prat de la Riba i Sant Vicenç. Segurament
devia estar emparentat amb el Francisco Canals propietari d’una
casa del carrer de la Costa, comentat més amunt.

Pau Nadal, tot l’arenal des del Camí Ral fins a mar i del carrer del
Carme cap al carrer de Mar.
Francisco Barriga i Sariol, terreny sense límits marcats a la Via
Augusta, entre carrer de la Costa, Sant Anastasi i Martí Pujol.
Francesc Barriga Gelabert i Seriol, nascut vers 1730, que, en l’època
del mapa deuria tenir uns 65 anys. Fill de Raimunda Gelabert i Seriol
i de Pau Barriga Santpere. És l’amo de can Seriol de Plaça i pare de
la Francisca comentada més amunt.

Pau Romà, propietari d’una peça de terra cap allà on hi ha ara el
carrer Dipòsit (sota la benzinera de Morera) i de tot el terreny que
avui ocupen els parcs de Can Solei i Ca l’Arnús i fins a la mar.
Joaquim Busquets, que té una peça de terra a Morera, al carrer
dels Almogàvers.
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Pau Lladó, propietari d’una peça al carrer Lladó, des de la casa de
l’Heura fins a Quintana Alta. Segurament es tracta de Pau Lladó
Serra, pescador, nascut vers el 1738, fill de Miquel i Maria Anna.
Es va casar el 28 d’abril de 1761 amb Anna Maria Santanach. Van
tenir diversos fills i són els avantpassats de la majoria dels Lladó
actuals de Badalona. És el que dona nom al carrer Lladó.

Aquesta placa ara queda sota dos pams de terra i protegeix
un pou de cinc metres de fondària que baixa fins a trobar la
galeria d’obra de la mina del 1797. Veient la factura de les parets
s’endevina que el 1930 van aixecar el pou un metre i mig més
amunt del que era la tapadora antiga, segurament a causa de
l’acumulació d’arrossecs del torrent Fregon (vegeu les imatges
9 i 10).26

Joan Viñas, propietari de la peça de terra entre Independència, ca
l’Endal, Martí Pujol i Dr. Daudí. Tant es podria tractar de Joan Vinyes
(anys després Viñas), pagès, que es va casar el 21 de novembre
de 1740 amb Anna Matas, com tractar-se del seu fill Joan Vinyes
Matas, que es va casar el 28 de desembre de 1787 amb Coloma
Mora. És l’origen del nom del passatge Viñas.

Una seixantena de metres més avall, just abans d’arribar al torrent
d’en Nadal, la mina travessava de biaix la riera i passava al costat
esquerre, arran de la casa d’en Joseph Riera i fins a l’alçada de
la casa d’en Joseph Sellés. Continuava passant pel costat d’una
bassa, aïllada, que avui encara es conserva entre els horts de la

Josep Soler, propietari dels terrenys entre l’avinguda de Bufalà,
Independència, Dr. Daudí i fins a l’altre costat de Martí Pujol, on hi
ha l’antic mas Soler, que, per casaments, va acabar ajuntant-se amb
can Barriga i ara formen part de la mateixa finca.

Recorregut de la mina
i localització de la bassa i el molí de la Torre
Ramal de Canyet fins a la bassa
Segons el mapa del 1797, la mina del molí de la Torre començava
al final del torrent Fregon just abans de convertir-se en riera de
Canyet, a l’alçada de can Nadal i l’arrencada de la Carrerada Vella,
un lloc ara inaccessible a causa de la tanca de filat que des de fa
uns anys en priva el pas. Allà hi havia un petit safareig o registre
que recollia l’aigua subterrània i la conduïa a la mina, soterrada
dins la llera de la riera pel costat dret. Avui, en lloc del safareig,
hi ha una placa de foneria amb la inscripció: “Badalona 1930”.

Imatge 9. Redescoberta del pou capçalera de la mina del molí de la Torre. Foto: F. Alfambra Domínguez.
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riera i una de les cases del carrer de Can Tiano (vegeu la imatge
11). La mina passa just per la paret del darrere de les cases del
carrer de Can Tiano, deixant-les a l’esquerra i els horts a la dreta.
Un tros més avall, en arribar al camí que pujava fent zigazaga
des de la riera fins a can Ferrater (avui Carrer Empedrat) hi havia
una caseta que era l’extrem superior de la mina antiga. Aquí s’hi
ajuntava l’aigua d’un segon ramal de mina que baixava pel marge
dret de la riera des de l’alçada de can Mora fins a una altra caseta
i d’allà traspassava la riera per sota terra per anar a trobar la
primera caseta. Des d’aquest punt del Carrer Empedrat la mina
ja se separava francament de la llera i, ja prop de les cases de
can Ferrater, hi havia la boca d’entrada a la mina antiga. Llavors
continuava a uns metres de la capella de Sant Llorenç, és a dir,
just per l’actual safareig de la cassa 44 de la riera de Canyet, i
després passava a pocs metres de les cases ja desaparegudes de
Magí Prats i Josep Ugas. D’aquí tirava cap a les antigues cases
que formaven el carrer de Mas Pujol i, en arribar més o menys al
mig de l’actual autopista B20, canviava de direcció i s’orientava
de dret cap a can Pontons.

Imatge 10. Pou capçalera de la mina del molí de la Torre. Foto: J. Estruch Traité.

Des de can Pontons la mina s’alineava amb el que llavors era el
camí de Canyet i avui el carrer del Dr. Robert. La mina discorria
pel que ara és el costat dels números senars (costat de ponent)
i més o menys un metre cap a dintre les façanes i a un altre
metre de fondària. Aquesta fondària es correspon amb els 5 o 6
pams que la llegenda del mapa diu que la mina va soterrada. Per
casualitat, en puc donar testimoni perquè l’any 2007 jo mateix
vaig veure com la mina va quedar a la vista quan van enderrocar
les cases que hi havia fent cantonada amb els carrers Bailèn
(núm. 35 i 37) i Dr. Robert (núm. 139-151) i van excavar el solar
per fer-hi pisos. Amb el rebaix per fer el soterrani aquell tros de
mina va ser destruït.

Imatge 11. Safareig del carrer de Can Tiano. Font: Hipermapa de Catalunya. IGCC.
http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html.
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A l’alçada del carrer de Roncesvalles,
on el del Dr. Robert canvia una mica
d’orientació, la mina continuava recte,
ara ja tallant pel mig de les cases actuals
fins a la plaça de Maria Aurèlia Capmany.
En aquesta plaça en Francesc Alfambra,
també per casualitat a causa de les obres
de quan la urbanitzaven, va poder fer
una inspecció d’urgència al tros de mina
que hi va quedar al descobert abans
que se l’enduguessin les excavadores. 27
Una cinquantena de metres més avall la
conducció de la mina ja desaiguava a la
bassa del molí.

Ramal de la mina des de la bassa fins a la
Torre de Badalona
Pocs metres abans d’arribar a la bassa,
un segon ramal de mina sortia de la
conducció principal, passava deixant la
bassa a l’esquerra i travessava un camp
de vinya que quedava entre els carrers
Dr. Daudí i Nova Cançó, Molí de la Torre i
Imatge 12. Comparant el mapa del molí de la Torre de 1797 amb el mapa de l’AMB de 1969, la fotografia aèria de l’hipermapa de l’IGCC i el parcel·lari del Registre
del Cadastre, podem trobar encara la petja de la bassa i el molí en la urbanització actual.
Dr. Robert. Després continuava per sota
els badius de les cases de la mà de llevant
del carrer de Sant Felip i d’en Rosés i, des del carrer de la Nova
una font pública davant de l’església de Santa Maria, omplia uns
Cançó, enfilava directament per entrar a Dalt la Vila travessant
safarejos que hi havia al mig del que ara és el carrer del Temple
la Casa de les Heures i pel carrer i plaça de l’Oli. Tot seguit, pel
i encara s’aprofitava per regar els horts d’aquella part del clos
llavors dit carrer del Rec28 i avui passatge Barberà, arribava a
de la Torre (dels quals encara en queda una última romanalla a
la Torre de Badalona, on donava aigua corrent a l’entrada de
la finca de la banda de mar del carrer del Germà Bernabé amb
la casa, al pati interior i a la cuina. L’aigua sobrera servia per a
carrer del Temple).
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D’aquest recorregut, tenim constància que a la casa del número
104 del carrer de Sant Felip i d’en Rosés (avui desapareguda i
substituïda per un bloc de pisos que, amb la nova numeració,
correspon al 58-62) hi havia al mig del badiu un registre que
permetia baixar a la mina per mitjà d’una porta de ferro i unes
escales. L’any 1984, quan la família Marquès i Martí 29 va deixar
la casa, encara hi passava aigua. També he pogut saber que al
número 138 (ara 84) del mateix carrer hi havia un altra entrada a
la mina que es va ensorrar durant les obres de reforma de la casa
a final dels anys 1980 i la van tapar reblint-la de runa. 30

La bassa i el molí de la Torre
El molí i la bassa on s’emmagatzemava l’aigua que n’era la força
motriu són la raó fonamental de la confecció del mapa que estem
estudiant (vegeu les imatges 5 i 6). Ja hem vist que es trobaven
en una partida de terreny boscós amb algun petit tros cultivat i
els hem pogut situar amb exactitud. Però, amb la interpretació
del mapa, també podem identificar amb precisió quines finques
actuals ocupen el seu lloc. I, encara més, també podem saber, les
dimensions de la bassa mateix. Vegem-ho.
Un cop redimensionada una imatge del mapa del molí de la Torre
perquè s’aparelli amb el mapa a escala 1:5000 de l’ICGC, podem
comprovar que, efectivament, el molí i la seva bassa queden
sobreposats justament a la cantonada dels carrers Dr. Daudí amb
Molí de la Torre. Ara bé, si la comparació la fem amb el mapa del
Registre del Cadastre, descobrim que, sorprenentment, el perfil
de les parcel·les reprodueix, encara avui dia, el perímetre de la
bassa i del molí (vegeu la imatge 12). I no només això, sinó que
fins i tot el perfil irregular que la bassa té en el mapa del 1797
coincideix del tot amb les parets mitgeres del costat de ponent

Imatge 13. A l’esquerra el molí de Teià. A la dreta el molí de can Teixidor, al Masnou. La bassa d’aquests dos molins
té la mateixa forma que la del molí de la Torre. Hem de pensar que potser es van construir a la mateixa època? Font:
Hipermapa de Catalunya. IGCC. http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html.
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de les finques que ara ocupen el seu lloc, és a dir, els números 55
a 69 del carrer del Molí de la Torre i 25 del carrer del Dr. Daudí.
D’aquesta manera, doncs, podem donar per comprovat que la
bassa tenia una forma que en podríem dir d’embut. És justament
la mateixa forma, tot i que de mides diferents, de la bassa del molí
de Teià, que encara es conserva avui en aquesta vila del Maresme,
o també la bassa del molí de can Teixidor del Masnou (vegeu la
imatge 13). A més a més, si mesurem la representació de la bassa
del molí de la Torre en el mapa de 1797 i traspassem les mides de
canes a metres, resulta que concorden amb les mides del perfil que
encara avui es pot reconèixer en el parcel·lari cadastral. Això vol dir
que la part rectangular de la bassa feia uns 16 metres d’amplada
per 27 de llargada i que la part que feia l’embut tenia una llargada
de 19 metres més i que, a la part del pou de descàrrega, feia una
amplada de 3 metres. En total, doncs, la bassa feia uns 46 metres
de llarg. Això representa una superfície de 650 m2. I si agafem
com a referència la fondària de la bassa del molí de Teià, que fa
1,80 m a la part de dalt i 2 m a la part de baix, la bassa del molí
de la Torre podria haver tingut una capacitat aproximada de com
a mínim 1.300 m3.

Ramal del molí fins a baix a mar
Després de deixar el ramal que anava a Dalt la Vila, l’aigua omplia
la bassa, queia pel pou de descàrrega, feia girar les dues moles i
sortia canalitzada per davant del molí per ser aprofitada encara
uns quants cops més al llarg del recorregut abans d’anar a parar
a mar. La sortida era amb una mina soterrada que esbiaixava cap
a l’esquerra per anar a trobar de nou el que llavors era el camí
de Pomar i avui carrer del Molí de la Torre. Aquest biaix devia
generar algunes servituds que potser podrien ser la causa que la

Imatge 14. L’empremta de la canalització de sortida del molí de la Torre encara es pot apreciar en la parcel·la que
fa cantonada amb els carrers Molí de la Torre i Dr. Daudí, costat de mar. Font: Dirección General del Catastro. Sede
Electrónica del Catastro.
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parcel·la de davant del molí (cantonada de mar dels carrers Daudí
i Molí de la Torre) continuï sense edificar i que també el traçat de
la mina encara avui sigui perfectament reconeixible en el mapa
del Registre del Cadastre (vegeu la imatge 14). Des d’aquest tram
la mina donava l’aigua per convertir en regadiu el que llavors es
coneixia per Camp Roig, és a dir, tot el vessant del torrent de la
Font des del molí fins a la plaça de la Medicina.

fins al camí de Mar (Sant Rafel). Aquests terrenys eren coneguts
amb el nom de camp de Mar.
Les cessions d’aigua
L’objectiu de la mina era, òbviament, portar aigua al molí i a la
Torre de Badalona. Però per poder arribar des de Canyet fins a la
bassa, la conducció havia de travessar diversos terrenys que no
eren propietat del marquès de Barberà. Per això la llegenda del
mapa del molí de la Torre ens fa saber que el marquès va obtenir el
permís de pas a canvi de cedir 60 plomes32 d’aigua als propietaris
dels terrenys travessats i que va escripturar aquestes cessions en
quatre concòrdies en poder del notari públic de Barcelona Josep
Francesc Mas i Vidal.

Un cop al camí de Pomar, la mina continuava soterrada fins al carrer
del Mestre Breton. Des d’allà, l’aigua ja discorria a cel obert per
una canal que feia una corba (igual com fa avui el carrer del Molí
de la Torre) per encarar-se perpendicularment a l’actual autopista
i enfilava cap al carrer del Mestre Nicolau. Aquest tram correspon
a l’aqüeducte que encara molts de nosaltres hem conegut, que
tancava per llevant les cases del carrer Pujol i acabava a l’arcada
que passava per sobre del carrer Fluvià, a l’època del mapa
conegut per carrer de l’Ullal. Des d’aquesta arcada una part de
l’aigua servia per regar els horts del Clos de la Torre.

Cessió als hereus de Massanés
Amb la primera cessió, datada de l’11 de maig de 1790, el marquès
de Barberà cedeix 44 plomes d’aigua a favor dels hereus d’un tal
Massanés (mare i fill). La mare és Maria Teresa Sapeyra, vídua de
Llorenç Massanés i Giralt, i el fill és Anton Massanés i Sapeyra,
propietari d’un terreny al torrent de la Font i unes cases al carrer
de la Costa comentats més amunt (Masanés / Musanés). Rebien
l’aigua en una caseta amb repartidor a la finca propietat d’Isabel
Mas i on el mapa situa la capella de Sant Llorenç. En la visita que
vaig fer a ca n’Abril, de la riera de Canyet, 44, precisament amb la
intenció de localitzar la capella, també vaig poder comprovar que
la caseta i el repartidor encara existeixen avui (vegeu la imatge 15).
Tot i que ja no hi arriba l’aigua, estan en bon estat de conservació,
cosa que podria facilitar una eventual exploració del tram de mina
soterrada que segurament encara hi ha d’haver sota terra.

En aquest punt forçosament hi havia d’haver un registre que es
pogués obrir per deixar escolar l’aigua i regar el Clos de la Torre
els dies convinguts per al reg. És interessant de parar-hi atenció
perquè d’aquests registres que serveixen per obrir i tancar la sortida
d’aigua d’una canal o d’una sèquia se’n diu, precisament, un “ullal”.31
Aquesta ha de ser la raó del nom del carrer de l’Ullal, que al segle
xix va acabar sent substituït pel de Fluvià. Conseqüentment, això
també ens permet deduir que l’origen del nom es deu remuntar
fins al segle xv, quan els Pinós van obtenir la primera concessió
per construir la mina el 1489.
Des de l’arcada del carrer de l’Ullal la canal baixava per la costa del
Meco fins al torrent de la Font (avui riera d’en Matamoros) i des
d’allà seguia el torrent fins a desaiguar a mar. Pel camí convertia
en regadiu tots els terrenys des del Camí Ral (Francesc Layret)
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Cessió a Francesch Pujol i a Joseph Seriol
La segona cessió d’aigües és datada del 24 de desembre de 1790
a favor de Francesch Pujol i Joseph Seriol. Tots dos reben 6 plomes. En Pujol les prenia en un repartidor situat al mas Pujol, avui
desaparegut sota la caserna del bombers de Canyet, i en Seriol
les prenia en un repartidor situat en els seus terrenys de Bufalà,
més o menys a la cantonada del carrer Dr. Robert amb Castillejos,
també desaparegut. Igual com la cessió anterior, aquesta també
és tant per obtenir el permís de pas com per redimir el dret que
tenien sobre les aigües de la mina antiga.

Cessió a Anton Ferrater
La tercera cessió és del 3 de març de 1791 a favor d’Anton Ferrater,
de can Ferrater de Canyet, que rep 3 plomes en un repartidor que
el mapa situa en una bassa aïllada que queda al costat de la riera
de Canyet i gairebé alineada amb can Mora i can Ferrater. Segons
el text de la concòrdia, ja en aquella data la bassa era considerada
molt antiga: “en lo paratge que se encontra un safaretx molt antich
propi de dit Sor. Anton Ferrater”. 33 En la visita34 que hi vaig fer, vaig
poder comprovar que aquesta bassa encara existeix avui i forma
part d’un conjunt de quatre safarejos adossats la paret del darrere
de les cases del carrer de can Tiano, números 56 a 60, dites ca l’Arquer o can Trons. Dos dels safarejos ja no reben aigua i tenen a la
paret l’arcada tapiada del que havia sigut un antic registre d’aigües
de la mina. Els altres dos safarejos, l’un petit i l’altre gros, encara
reben aigua i, just al costat, tenen, encara en bon estat de conservació i funcionament, la caseta amb el repartidor i el pas de la mina. Al
llindar de la porta hi ha gravada la data de 1791 (vegeu les imatges
16 i 17).

Imatge 15. El safareig i la caseta del repartidor on els hereus Massanés (Maçaners) rebien la seva concessió de 44
plomes d’aigua. Es troben, encara en bon estat, a la finca de la riera de Canyet, número 44, coneguda per ca n’Abril.
Foto: J. Estruch Traité.

Imatge 16. El safareig del carrer de Can Tiano on Anton Ferrater rebia les 3 plomes d’aigua. S’hi veu a la paret l’obra
de maons de la caseta del repartidor. Foto: J. Estruch Traité.
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Cessió a Nicolau Rollan
La quarta i última cessió d’aigües és del 3 d’abril de 1791 a favor
de Nicolau Rollan, de can Pontons, a la part alta de Bufalà. Rebia
l’aigua en un repartidor ja desaparegut i que avui quedaria per
davant de la masia i per sota del carrer de la Independència.

El cabal de la mina
Hem vist que el marquès de Barberà ha de cedir 60 plomes
d’aigua per obtenir drets de pas. D’aquest cabal d’aigua, les 44
plomes cedides als hereus de Massanés se n’emporten les tres
quartes parts. Les altres quatre cessions, dues de sis plomes, una
de tres i l’última de només una, queden molt lluny. D’entrada crida
l’atenció aquesta gran diferència. Les 44 plomes d’aigua que reben
el Massanés equivalen a 96.800 litres diaris d’aigua, és a dir, 96,8
m3, que són gairebé tant com un safareig quadrat de deu metres
de costat i un d’alçada. Això és molta aigua. Què en feien? Per
què tenien dret a una proporció tan alta com una tercera part del
cabal total de la mina? Per saber-ho caldrà estudiar el contingut
de la concòrdia de cessió d’aigua.
Tampoc podem saber quanta aigua portava la mina després de
l’ampliació del 1797. Però sí que podem calcular quin cabal tenia la
mina antiga. Perquè, si sabem quantes plomes feia la tercera part
del cabal (les 44 plomes de la cessió als hereus Massanés), sabem
també que el cabal total era de 132 plomes, que són 290.400
litres diaris. Això vol dir que, descomptades les 60 plomes de les
cessions, al marquès de Barberà li’n quedaven com a mínim 72, és
a dir, 158,4 m3. Per una altra banda, com que també sabem que
la bassa del molí tenia una capacitat d’aproximadament 1.300 m3,
podem deduir que per omplir-la del tot calien més de vuit dies.

Imatge 17. Caseta del repartidor del carrer de Can Tiano. Al llindar s’hi pot llegir la data de 1791. Foto: J. Estruch Traité.
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La construcció de la mina

“Que per quant per rahó del establiment que los señors tudors, y
curadors del Noble Sor. Pere de Santcliment lograren de la Batllia
General de est Exercit, y Principat de Cathalunya ab acte rebut en lo
tribunal de la mateixa Batllia al primer de Juny de mil quatre cents
vuytanta nou de tota la aigua corrent per lo torrent vulgarment dit

El títol del mapa del molí de la Torre ja ens fa saber que la mina
és “per lo us del molí fariner”, però l’encapçalament de la llegenda
explicativa és una mica més precís:

Vall de Canyet.” 35

“Explicació de las minas, presas y conductos oberts y subterráneos
construhits per lo Iltre. Sor. Marqués, desde 4 de març de 1790 per

Però l’ampliació de la mina del 1797 per anar a captar l’aigua
més amunt va portar alguns litigis amb diversos propietaris, que
consideraven que el marquès no tenia drets per anar tan amunt.
Potser la lectura de les concòrdies de cessió d’aigües ens ho
podrà aclarir. Però això ja és objecte d’un altre estudi.

ampliar lo regadiu de las sevas terras y donar curs a un molí fariner.”

D’entrada ens diu que les obres van començar el 1790. Hem vist,
per exemple, que la caseta del repartidor on rebia l’aigua Anton
Ferrater és del 1791. També sabem pel baró de Maldà que el
1795 encara treballaven en la construcció de la mina. D’aquí
podem deduir que les obres devien durar com a mínim cinc i com
a màxim set anys, ja que la data del mapa redactat per l’arquitecte
Renard com a memòria l’obra és del 1797.

La mina antiga, ens diu el mapa, tenia l’extrem superior en una
petita presa construïda al peu de l’actual Carrer Empedrat. Per
tant, tot el tram que s’enfila des d’aquí fins al torrent d’en Fregon
va ser construït de nou. L’extrem inferior o entrada a la mina
antiga era a trenta o quaranta metres abans d’arribar a la capella
de Sant Llorenç. Des d’aquest punt fins a la bassa del molí, tot
el tram va ser totalment refet amb parets i voltes de maons. Per
tant, deduïm que fins llavors devia haver estat una sèquia oberta.

Però en la nota explicativa hi ha una altra informació interessant
en què cal parar atenció, ja que ens fa saber que les obres també
són per “donar curs a un molí fariner”. I, a més a més, la llegenda
del mapa diu explícitament que la propietat identificada amb
la lletra N és el “Molí Fariner ab dos Molas construhit per lo Iltre.
Sor. Marqués actual, junt ab las novas Minas y conductos, en son
respectiu lloch explicats”. Per tant, podem assegurar que el molí
fariner va ser construït entre el 1790 i el 1795.

A més a més, per a reparacions i neteges, en aquest tram reconstruït de nou hi van fer pous cada seixanta pams (uns dotze
metres), tapats a cinc o sis pams de fondària. Això representa uns
cent vint pous fins arribar a la bassa. És a dir, un autèntic luxe que
només es pot explicar perquè no es tracta d’una mina excavada
dins la muntanya, sinó feta obrint rasa per construir, tot alhora i
a cel obert, parets, voltes i pous i després tapar-los.

Ara bé, tot i que el 1790 s’emprèn la reforma, la mina era molt
anterior. Gràcies a la informació de la llegenda explicativa, he pogut
localitzar al Col·legi de Notaris les escriptures de les concòrdies
de cessió d’aigües. En la primera de les concòrdies, a favor dels
hereus Massanés, hi trobem la referència que l’origen de la mina
ve d’una primera concessió atorgada l’1 de juny de 1489:

El ramal que portava l’aigua a la casa del marquès i a la font
pública era fet també amb canal soterrada fins més o menys el
carrer de la Nova Cançó i des d’allà fins al final amb “canons”
(tubs de terrissa).
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El ramal de sortida del molí i fins a mar era també de galeria soterrada fins aproximadament el carrer del Mestre Breton i des
d’allà anava per la superfície per l’aqüeducte que arribava al carrer de Fluvià (de l’Ullal). Des d’allà fins a mar era una sèquia.

res i que algun dia caldrà explorar per dintre reobrint-ne la porta
ara tapiada.
Però no només això, sinó que també hem pogut localitzar dues
casetes d’entrada a la mina, amb el repartidor i els safarejos
corresponents encara en bon estat de conservació. I en un dels
safarejos la mina encara hi porta aigua. De manera que això em
permet de dir que els primers vuit-cents metres de recorregut de
la mina (des de torrent Fregon fins al carrer de Mas Felip) encara
són intactes sota terra.

El primer ramal de la mina del Molí de la Torre, des del naixement
fins a la bassa, feia 2,17 quilòmetres de llargada. El ramal de sortida del molí fins a mar, en recorria 1,2. I el ramal que portava
l’aigua neta des d’abans de la bassa fins a la Torre de Badalona,
feia 670 metres de llarg. Així, doncs, tenim que el conjunt de
mines, sèquies i canonades del molí de la Torre feia un total de
4,17 quilòmetres de recorregut.

Les mines d’aigua van soterrades i això ha fet que, no veient-les,
quedessin en l’oblit i que acabessin destruïdes per desconeixement. Però, davant la importància que la mina del molí de la Torre va tenir en la història de Badalona, i no només aquesta mina
sinó també les nombrosíssimes altres que hi havia hagut i les
que encara avui hi ha en ple rendiment, penso que seria molt
interessant que l’Ajuntament, amb l’assessorament del Museu de
Badalona, prengui alguna iniciativa per poder-les conservar com
a bens del patrimoni local.

De tota aquesta gran infraestructura, la bassa, el molí i gairebé
tot el traçat de mines avui ja han desaparegut. Però hem pogut
retrobar, i comprovar que encara estan en prou bon estat, els
primers vuit-cents metres de recorregut, des del torrent Fregon
fins al carrer del Mas Felip.
Cloenda

I, finalment, havent localitzat les quatre concòrdies de cessió
d’aigües conservades a l’Arxiu Històric de Protocols del Col·legi de
Notaris, fora molt convenient d’estudiar-les, ja que de ben segur
podran aportar nova i interessant informació sobre els orígens
de la mina de la Torre, sobre la raó inicial de les cessions d’aigua,
els litigis que va comportar l’ampliació de 1797 i, naturalment,
sobre la història de Badalona.

El Mapa que manifesta la heretat de l’Iltre. Sor. Marqués de Barbará
ha estat una autèntica mina d’informació sobre la Badalona del
segle xviii. No cal fer aquí un inventari de tot el que hem comentat en les pàgines anteriors, però sí que ho resumiré amb els
detalls que em semblen de més relleu. Per un cantó, hem pogut
saber quins eren els terrenys de Badalona propietat del marquès
de Barberà. Per l’altre, hem pogut posar sobre la trama de carrers actual el recorregut sencer de la mina del molí de la Torre, la
bassa i el mateix molí. Hem pogut establir-ne les etapes de construcció. Hem pogut documentar per primera vegada uns quants
topònims que fins ara no teníem inventariats. I, especialment,
hem retrobat la capella de Sant Llorenç, de la qual no en sabíem
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L’ALCALDE JOSEP CARITG I ARNÓ, 1841-1897
FRANCESC PALACIO I SERRA
Historiador

Amb aquest article,1 es presenta la biografia de Josep Caritg i
Arnó (Badalona, 1841-Premià de Mar, 1897), un dels homes de
més influència a la nostra ciutat durant la darrera meitat de segle
XIX, i un dels més rics. Va ser un destacat polític local durant la
Restauració, regidor durant molts anys i dues vegades alcalde
(1879-1881 i 1884-1886).
Al llarg d’aquest text trobareu informació sobre els seus orígens
familiars, a més de les seves activitats a nivell econòmic, social i,
especialment, polític. Podem considerar Josep Caritg un magnífic
exemple de les elits socials badalonines d’aquella època, un
personatge que es fa omnipresent en tots els àmbits. Tant és així,
que encara avui és present en la toponímia de la ciutat, com a
antic propietari del turó d’en Caritg.

Primers anys i família
Josep Caritg va néixer el 12 de maig de 1841 a Badalona,2 en una
família benestant. El seu pare, Francesc Caritg i Alibés,3 natural
de Lliurona, era botiguer i desconeixem si la seva mare, M. Josepa
Arnó i Anglada,4 natural de Mataró, tenia algun ofici. Casats els
pares vers el 1830, van tenir cinc fills, quatre dels quals van arribar

Fotografia de Josep Caritg cap a 1890. A i E F Napoleon/Museu de Badalona. AI. Col. Família Formentí Famadas.
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a l’edat adulta. Josep va ser el tercer; els seus germans van ser, per
ordre d’any de naixement, Salvador (1831), Josepa (1838), Teresa
(1844) i M. Anna (1846).5

emfitèutics sobre diversos terrenys, un al carrer de Sant Francesc
d’Assís i uns altres en terrenys entre els carrers del Carme i la
Mercè —redimits el 1869 mitjançant una venda que va fer al seu
fill—, on va fer construir unes cases. A més, ens consta que va ser
apoderat o procurador de diversos badalonins, una activitat que
llegaria al seu fill.

Va passar part de la infància en una casa llogada al carrer del Pinzell,
48, on el seu pare va fundar una adrogueria,6 documentada des
de 1841; de fet, era una mena de botiga d’ultramarins. De mica
en mica, la família va anar augmentant els seus ingressos. Tant és
així que el 1855 van comprar casa al carrer de Mar, 41 (més tard
39-41),7 on es van traslladar tant la família com la botiga. Al llarg
dels anys, el seu pare també va signar una sèrie de contractes

Amb aquesta situació econòmica, Josep Caritg va haver de rebre
una bona educació. Malgrat que no en tenim dades concretes,
sabem que li va permetre, als 24 anys, fer d’escrivent per als
illetrats.8 A més, dels seus germans, sabem que Salvador, als onze

(Imatge 2) Registre del baptisme de Josep Caritg i Arnó, el 13 de maig de 1841. Arxiu de Santa Maria de Badalona.

41

Sumari

anys, va ser matriculat a l’escola de Badalona, i Josepa i Teresa van
arribar a ser mestres d’instrucció primària, fet que contrasta amb la
seva mare, que no sabia llegir ni escriure. D’altra banda, ben aviat
es va iniciar la tradició política a la família. El seu pare, membre
a voltes de la Milícia Nacional, va esdevenir elector almenys des
de 1841 gràcies als impostos d’inquilinat i, posteriorment,9 per la
seva contribució. Va ser regidor entre 1856 i 1857.
Cap a 1866, Caritg es va casar amb Josepa Argemí i Vidal.10 Ho
suposem perquè la primera filla neix el 1867 i perquè aquell any
va rebre en donació per part de la seva mare una casa al carrer de
la Caritat, on la parella hauria pogut viure inicialment.11 Des del
1877, possiblement una mica abans, el tenim documentat a la
seva residència definitiva al carrer del Pinzell, 41-43.12 De la casa
només sabem que, segons la premsa, tenia un badiu bell i frondós,
amb una glorieta espaiosa i pintoresca,13 on feia banquets per als
amics, correligionaris i altres personalitats. A tall de curiositat,
la premsa liberal va afirmar que Caritg va pressionar per canviar
el nom del carrer del Pinzell per un de més prestigi, com el del
patró de la vila, Sant Anastasi,14 canvi efectiu des del 5 de març
de 1884.
Caritg i Argemí van tenir cinc filles. De Rosa (1867) només en
coneixem el bateig, ja que va morir poc després de néixer o
durant la infantesa. Les següents són, per ordre de naixement,
Concepció (1868), Carme (1870), Teresa (1873) i Remei (1885).
Les dues primeres van contraure matrimoni amb membres
prominents de la societat badalonina: el 1886, Carme es va casar
amb el farmacèutic Joan Surroca i Viñeta a la capella de l’asil de
Sant Andreu, una cerimònia que va despertar gran expectació a la
premsa local,15 amb uns padrins d’esment, Evarist Arnús i Antoni
Ferratges —en representació del segon hi va haver l’alcalde
Francesc d’A. Guixeras—; mentre que Concepció es va casar el

El carrer de Sant Anastasi, on residia Josep Caritg en una imatge als anys 1950. Josep Cortinas/Museu de Badalona.
Arxiu Josep M. Cuyàs.
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1890 amb Martí Pujol i Planas,16 hisendat i membre del Foment
de l’Agricultura, on devia travar amistat amb Josep Caritg, que
n’era vocal. De les altres, en sabem que una —per edat suposem
que Remei— es va casar amb el pagès Ramon Munt i Lladó.

Un retrat de Caritg
En aquest punt ens aventurem a parlar del seu caràcter, especialment
durant la Restauració, època en què la informació és abundant.
Abans, però, volem destacar que fins fa poc no sabíem com era
físicament, malgrat ser una personalitat destacada, no havia estat
identificat en cap fotografia fins a la publicació d’aquest article.17
A Caritg el podem definir com una persona d’ordre, acabalada, un
gran home de negocis, amb empenta i que despertava una gran
confiança entre els seus clients. En definitiva, un home fet a si
mateix que no es deixava acoquinar per res. Amb la seva bona
reputació va poder mantenir la seva alta posició socioeconòmica
i la seva influència. Tingué una gran presència social, fent-se omnipresent en diverses societats com el Foment de l’Agricultura,18
l’Associació Museu-Biblioteca,19 de la qual va ser vicepresident, a
més de ser un dels creadors i president d’una junta de foment de
la memòria del proteccionista Joan Güell i Ferrer.20 Com a catòlic,
fou membre de la Confraria de Sant Anastasi i el 1869 n’era oïdor
de comptes.21
Tenim una petita descripció, això sí, partidista, que en van fer els
liberals a La Trompeta, però que ens dona una perspectiva del
seu caràcter: «[…] una persona respetabilísima; al ver su modesto
porte, sus maneras atentas, sus finos modales, su peculiar risita,
que le da aspecto de la cara más bonachona del mundo, […] una
persona prudente, incapaz de atropellar bajo ningún concepto á
nadie y menos no teniendo un motivo razonable».22 Per tant, era

Retrat de Josep Caritg vers el 1870. J Martí/Museu de Badalona. AI. Col. Família Formentí Famadas.
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una persona d’aspecte modest, segurament auster en el vestir,
amb una bona educació i bones maneres, intentant despertar
simpaties entre la gent amb què es relacionava. Tanmateix, segons
els liberals, això no era més que una façana que mutava amb els
enemics polítics o les persones que li eren desagradables. Era una
persona autoritària, com veurem, i també expeditiva, sobretot
quan se’l destorbava.23 De vegades se’l presenta amb una doble
cara, per exemple, en el tracte amb la premsa: d’una banda, El Eco
de Badalona,24 diari conservador el director del qual era amic del
biografiat, diu que tenia una gran deferència amb la premsa; de
l’altra, la premsa liberal deia tot el contrari, perquè a Caritg no li
agradava que censuressin el seu comportament.

Quant a les relacions socials, el col·locaríem en l’òrbita conservadora,
però els seus grans amics eren Evarist Arnús, de qui fins i tot
consta que era apoderat31 i punt de contacte entre el banquer i
l’Ajuntament, i Antoni Ferratges, ambdós membres del Partit
Liberal.32 És evident que van ser personalitats importants per a la
vila, i potser fins i tot buscava alguna mena de contrapartida en la
relació cordial que hi mantenia. Va ser un lluitador incansable perquè
tots dos fossin nomenats fills adoptius i que se’ls retés homenatge
posant els seus noms a dos carrers.33 També va mantenir una relació
almenys cordial amb Francesc d’A. Guixeras, que va ser l’alcalde
liberal de torn, que era un habitual dels seus banquets. I, entre
els conservadors, sobretot va tenir amistat amb l’exalcalde Jaume
Botey, amb qui va assistir a un banquet del Partit Conservador en
honor al president Antonio Cánovas del Castillo l’octubre de 1888
i va signar una protesta en contra d’uns insults dirigits a Cánovas
el mateix any.34 Així mateix, també sembla endevinar-se una certa
amistat amb l’alcalde de Barcelona, Joan Coll i Pujol, a qui va regalar
una au de rapinya i dues tórtores per al Parc de la Ciutadella.35 Ser
conservador o liberal només era una etiqueta; els partits dinàstics
moltes vegades eren un grup d’homes reunits al voltant d’un gran
notable. Les diferències eren minses i la relació de cordialitat només
s’enterbolí a finals de segle, fins i tot la relació entre Caritg i Joaquim
Palay, posterior líder conservador local, no va ser bona.

Tot i l’aire d’austeritat, un dels puntals bàsics és la seva riquesa,
una de les més destacades de la Badalona del moment. Es podia
permetre luxes com passar l’estiu a Sant Joan de les Abadesses o
visitar l’Exposició Universal de París de 1889.25 Aquesta riquesa
la demostrava també amb els innombrables banquets que va
organitzar, tant a casa seva —sota la glorieta del jardí— com fora,
per exemple el 1885 al Restaurant Siglo XIX de Barcelona.26 En
una ocasió va arribar a convidar 60 persones en un sol àpat.27 Hi
convidava tot de personalitats, des de l’alcalde i els regidors fins al
bisbe, passant per jutges i secretaris, entre d’altres. L’aspecte més
conegut, i del que es feia més sàtira, eren els brindis que sempre
feia amb algun discurs: «[…] solo se me ocurre preguntar ¿qué día
van a celebrar una comilona, pronunciando unos centenares de
brindis?».28 Encara que ho sembla, no sabem si era malbaratador,
però era un jugador empedreït de la Loteria Nacional: el 1882 va
arribar a comprar més de 150 números, malgrat que els guanys
no sempre cobrien les pèrdues.29 Com era habitual en les grans
fortunes, feia donacions a diverses subscripcions populars, de les
quals tenim constància des de 1865,30 fos en auxili dels pobres o
per al finançament de festivitats, entre d’altres.

Els negocis
Inicialment sembla el continuador i propietari de l’adrogueria del
seu pare. Tanmateix, el 1867 compra un terreny a la zona del
Balomar —la costa— de Llefià, de la qual comparteix la titularitat
amb la seva dona.36 Per tant, imaginem que, acabats de casar, amb
els diners que probablement van rebre de les seves famílies, van
començar a comprar terres. Posteriorment, entre 1872 i 1873, va
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Imatge d’un dels banquets celebrats pel Foment de l’Agricultura —entitat amb que col·laborava— amb motiu d’una de les exposicions agrícoles convocades entre 1889 i 1892. Malgrat no ser un dels que organitzava Caritg ens dona una idea de com
era l’ambient d’aquests àpats. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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signar dos contractes emfitèutics sobre dos terrenys a Llefià.
No obstant això, la seva bona situació econòmica li va permetre
fer una gran compra el 1874 al marquès d’Ayerbe i de Rubí, a
través del mandatari José Coronado. Les terres formaven part
de l’anomenada heredad Casa Claris, un total de 102 mujades
repartides entre Badalona, Santa Coloma i Sant Fost,37 de les quals
va comprar una part. Per les seves dimensions, de totes, la peça
més important va ser el turó d’en Claris (25,1 mujades).38 Aquesta
i unes poques compres posteriors el van catapultar a ser un dels
primers propietaris i contribuents. A l’amillarament de 1879 tenia
un total de 45,5 mujades, és a dir, unes 22 hectàrees, principalment
a Llefià, però també tenia terres a tocar del cementiri, del torrent
de la Font, al camí de Montalegre, entre d’altres.

Al fons, el turó d’en Caritg, antigament d’en Claris, als anys 50 del segle
Cortinas/Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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El 1879, més de la meitat de les terres es dedicaven a la vinya,
un dels principals conreus del moment; altres, les va dedicar a
regadiu; de fet, tenia dret de rec i era membre de la Junta de
la mina de Santa Coloma, i en alguns terrenys, al peu del turó
d’en Caritg, també hi tenia forns de maons. Va haver de fer una
important inversió, en el cas del turó, que era «una pieza de
tierra yerma, parte viña, parte campa, parte arboleda, […] hoy [es]
todo viña». Per tant, va seguir aquest model adequant la resta
de terres i ampliant les vinyes. D’altra banda, en aquests anys,
l’amenaça de la manca d’aigua del Besòs per a l’aprofitament
per a consum va posar en guàrdia els propietaris i ell mateix
va contractar un francès per excavar pous artesians en busca
d’aigua a les capes freàtiques.39

Ens hem d’imaginar que, quan n’era el propietari, pels voltants només hi havia Ca l’Anglasell —a la fotografia, darrere de l’escorxador— i tot era cobert de vinyes. Josep
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ressò de la sortida a la venda dels vins San Lucas en adrogueries,
confiteries i fondes locals.43 Poc abans de posar-lo a la venda,
el va presentar al concurs vinícola del Foment (1891), en què el
van condecorar amb un diploma.44 Apaivagada la plaga, fou un
dels propietaris que va demanar a la Junta Municipal mesures per
combatre la pobresa dels pagesos que havien de substituir les
vinyes arruïnades.45

No sabem la destinació de la collita en els primers anys. Sabem
que entre 1883 i 1884 va iniciar tràmits per produir els seus propis
vins. La marca va ser distingida i reconeguda per Reial Ordre el
21 de juliol de 1885.40 El nom fou San Lucas, era un vi generós,
com el porto o el xerès. No se n’ha conservat l’etiqueta, però sí la
descripció: «Está representada por un rectángulo redondeado por
sus cuatro ángulos rodeado de filete dorado; en el fondo, blanco,
en su parte izquierda aparece dentro de un óvalo de filetito negro,
blanco y dorado la imagen de S. Lucas, que sostiene con la mano
derecha una pluma, con la izquierda un libro, y parece hallarse
mirando la cabeza de un toro que destaca dentro del mismo óvalo
y fuera de éste, y en su parte baja se lee: “S. Lucas”. A la derecha
se ve la siguiente inscripción: “Vinos generosos. —José Caritg.—
Badalona”; y debajo aparece un tonelito adornado, encima del
cual hay una mujer teniendo en su mano izquierda una copa,
viéndose debajo una profusión de botellas preparadas para su
envase.// Barcelona, 31 de octubre de 1884.»41 L’origen del nom,
no el sabem. Bé podria ser una devoció d’en Caritg per aquest
sant, però probablement el motiu és la ubicació dels terrenys: el
1888 va demanar permís per estudiar la urbanització d’un puig
anomenat en castellà monte de San Lucas, proper al nucli urbà,
que devia tenir en propietat Caritg, potser el mateix turó d’en
Claris o Caritg o algun dels turons veïns.42

Pel que fa a finques urbanes, en el moment de la seva mort
comptem un total de 17 ítems en el seu inventari de béns,46
tenint en compte les finques que no s’havien consignat, o si se

Tan aviat com va crear la marca es va fer present a Badalona la
fil·loxera, que va fer estralls a tot Catalunya i va arruïnar la major
part de les vinyes. Com a membre del Foment de l’Agricultura
i regidor va actuar de contacte entre l’entitat i l’Ajuntament en
aquests anys de lluita contra la plaga. A banda d’això, com a
productor, les seves vinyes van quedar afectades entre 1885 i
1890, perquè tot i que tenim constància que demana la marca
dels seus vins el 1885, no és fins al 1891 que la premsa local es fa

Descripció de l’etiqueta dels vins generosos San Lucas. Al final del document es veu la signatura de Josep Caritg. Base
de dades històrica, marca 1521: José Caritg, 1884. Oficina Española de Patentes y Marcas.
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n’havia venut alguna al llarg dels anys. Una part és d’herència
familiar, com les cases que va fer construir el seu pare. La resta
eren de la seva adquisició. En tenia arreu: als carrers de Mar i d’en
Prim, a la riera d’en Matamoros i a Manresà, així com una sèrie
de solars al carrer de la Indústria. Sabem que va ser propietari
d’algunes cases, a part de la seva, del carrer de Sant Anastasi:
el número 29, per exemple, el va obtenir per subhasta a causa
l’embargament de Cristòfor i Narcisa Fradera el 1876.47 En
termes de riquesa urbana, el 1896 arribava a les 2.209 pessetes,

xifra extraordinària, a la qual arribaven o superaven molt pocs.
Hem de pensar que havia de percebre lloguers dels habitatges,
encara que, en contrapartida, alguns tenien censos. Entre les
cases que tenia, destaca una finca anomenada Can Matansas,48
pròxima a la refineria Deutsch i Cia., a la cruïlla dels carrers de la
Indústria i de Sant Lluc.
També va fer construir una sèrie d’habitatges a la riera de Canyet,
en uns terrenys al costat a l’antiga fàbrica del Vidriol, davant de
la masia de Ca l’Andal. L’abril de 1881 li era concedit permís per

La denominada rambla d’en Caritg, l’actual avinguda de Martí Pujol, al seu pas pel barri de Bufalà, primera meitat dels anys cinquanta del segle
Arxiu Josep M. Cuyàs.
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tancar unes terres annexes a la fàbrica, i el mateix mes de l’any
següent va demanar edificar dues cases, suposem que posades
en venda a l’estiu, si bé el febrer ja havia anunciat la venda d’una
altra.49 El negoci li va resultar rendible, perquè va seguir el mateix
procés el 1883: va construir tres cases més al mateix indret, i
encara hi ha constància d’una sèrie de vendes el 1886 i el 1889.50
Va ser un dels principals constructors d’aquest tram, perquè, en
vida seva, va rebre el nom de rambla d’en Caritg,51 topònim de
caràcter oficiós mantingut durant la primera meitat de segle XX.
Amb tota seguretat va fer o va voler fer el mateix a Llinars del
Vallès, on tenia diversos terrenys a la zona anomenada Camp de
la Rutlla, al costat de la carretera provincial de Llinars a Cardedeu,
on hi ha una plaça que va dur el nom de Caritg.52 El 27 de gener de
1886 va demanar permís a la Diputació de Barcelona per edificar
en terrenys annexos a la carretera.53 Entenem que va urbanitzar
la zona i va cedir el terreny per fer-hi la plaça, si bé no va poder
executar-ho tot, perquè quan morí encara hi havia terres sense
edificar. Com a curiositat, un dels carrers que creua la plaça és
el de Badalona, mentre que la plaça va canviar de nom el 1903
per Santa Maria, malgrat les queixes posteriors, sense èxit, dels
veïns.54

hipotecaris, de moment, només tenim constància de l’execució
de la Torre Mena el 1891,59 de la qual va rebre diners, juntament
amb els seus principals creditors, del propietari Joaquim de Mena.
El despatx professional primer el va tenir a Barcelona, al carrer de
Jaume I, 16. El 1879 el va traslladar al carrer del Bou de la plaça
Nova, 13 i, finalment, el 1880 anuncia que delega la seva agència
a la capital al seu soci Josep Álvarez, home de la més absoluta
confiança, si bé ell es mantenia com a director.60 Des d’aquell moment es va dedicar en exclusiva als negocis de Badalona, on tenia
el despatx a la seva residència, com consta als anuncis publicats
de forma constant a El Eco de Badalona, tant de venda, lloguer o
subhasta, amb els quals fins i tot utilitzava formes recurrents per
fer-los més atractius. No en farem —ni cal— una llista exhaustiva:
va ser intermediari amb cases a molts carrers (Rector, Sant Bru,
Mar, Santa Maria, Mercè…) o amb establiments com el Gimnasio
Badalonés,61 o torretes a la ruralia. Entre totes destaca la venda
de Cal Fideuer62 —de la qual, per força, va haver de treure bons
rèdits econòmics, perquè es va vendre per 4.000 duros—, la venda de la qual tractava amb el propietari, Pau Manent, de Premià.

A banda de ser propietari, des de 1874 és «procurador de cobranzas»,55 que es defineix com «una persona de responsabilidad
y arraigo, y que será abonada convenientemente; está dispuesta
a ocuparse en la administración de cualesquiera fincas rústicas ó
urbanas mediante las condiciones que se convenga»,56 és a dir,
una mena d’administrador de finques. El 1877 també anuncia que
«se encarga de la confianza de alquileres, venta de fincas rústicas y
urbanas, y préstamo de cantidades en hipotecas».57 Va actuar com
a intermediari de vendes i lloguers, fins i tot va ensenyar la masia
de Can Canyadó als interessats a licitar-hi el 1881.58 De préstecs

Exemple d’anunci publicat a la premsa dels negocis de Josep Caritg. El Eco de Badalona, 10 de maig de 1884.
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piedra. Por de pronto, va á cercarse el terreno. En cuanto a la fábrica nada se dice. Ni nada digo yo, aun recordando que hace muchísimos años se había de edificar una gran fábrica en els charols, como
se llamaba entonces a esos terrenos, y después se cercaron, y allí
están».70 El projecte no inspirava confiança a la població, a l’acte no
hi va assistir cap dels socis de l’empresa, només el constructor, uns
pocs regidors i en Caritg. Després, es va obsequiar amb un dinar als
assistents a la Casa de la Vila, un nou acte d’ostentació de l’exalcalde, però sense suport; no hi van assistir ni l’alcalde Joaquim Palay
ni cap representant destacat de la societat badalonina. La fàbrica,
amb tota seguretat, no es va arribar a construir, els terrenys devien
quedar tancats. Potser se’n volia desfer, perquè el març d’aquell
any,71 juntament amb el seu soci Álvarez, havia estat intentant cedir uns terrenys urbanitzats per a indústria a Badalona a un preu
relativament barat. No seria estrany que aquest negoci industrial
hagués esdevingut ruïnós per a Caritg.

A la seva mort, la premsa el va definir ni més ni menys com un
«agente de negocios de altos vuelos».63 La nota no dona gaire
informació al respecte, sembla que es va dedicar a invertir en
borsa, possiblement amb la col·laboració d’Evarist Arnús, com
hem dit, de qui consta que era apoderat. Possiblement les seves
inversions van ser fructíferes durant molts anys, i no jugava
tan sols a la borsa, sinó que feia córrer els diners que els seus
clients li deixaven en tota mena de negocis. Amb els anys va anar
obtenint una gran confiança entre els seus clients, que li cedien
els diners sense gaires garanties més que la signatura d’en Caritg.
A més, cal esmentar que va ser agent local de les companyies
asseguradores La Previsión (1885) i La Unión y el Fénix (1889), a
banda de ser representant de la Sociedad Española de Editores
Propietarios de Obras Musicales, una mena de societat general
d’autors.64
Finalment, sabem que Caritg es va voler involucrar en un negoci industrial a finals de segle. El 1895 estava associat amb Pere
Garriga i els hereus de Ramona Coronado,65 però la idea devia
venir de lluny, perquè el 1879 els socis van demanar urbanitzar
uns terrenys entre els carrers de la Indústria i del Progrés, annexos al Gorg.66 Se’ls va posar una sèrie de condicions adequades
al plànol geomètric de la vila, i finalment se’ls va donar permís el
19 de maig de 1880.67 L’obra es va vendre com un negoci de gran
envergadura amb la construcció d’una fàbrica química, si bé no
va ser fins el 1895 que els socis van tornar a demanar permís per
urbanitzar la zona, i van obtenir-lo el mes de març.68 Les obres
s’inicien el maig a càrrec dels socis, i impliquen la dessecació de
part del Gorg.69 La darrera notícia que en tenim és l’acte de col·locació de la primera pedra el dia de Sant Joan de 1895, organitzat
a correcuita. Ho relata una crònica de l’època: «Tomamos nota del
acto, y aguardamos impasibles el día en que se coloque la última

L’home polític
Segons les diverses opinions —liberals— de l’època, se’ns presenta
com un polític d’ofici, una persona que procurava pels seus interessos personals, o els dels seus amics i correligionaris. Sens dubte
va ser un polític caciquista, autoritari, expeditiu, controlador i contrari a la crítica. Res no es feia sense el seu consentiment; tots els
regidors es consideraven uns factòtums a les seves ordres, amb els
quals era inútil parlar, com indica Pere Renom i Riera: «va procurar
[Renom] ferli entendre [a un regidor] una mica; pero com sabem
que no fan res que’l senyó Alcalde no’ls ho mani». Però, a més,
tampoc no li agradava que li portessin la contrària, i deien compadint-se del regidor Francesc d’A. Guixeras: «¡Qui s’atraveix, per
desatinat que sigui a desetxar una proposició de una autoritat tan
autoritzada y autoritaria!».72 Això sí, sembla que mai no va arribar a
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pueblo badalonés y seguros estamos que por salvarle, dejando
aparte los sentimientos caritativos, no se hallarían seis personas
(quedan escluidas las de la familia) que por él diesen dos perras
chicas». L’opinió dels liberals no ens exposa necessàriament la
realitat, però pel seu tarannà no va poder tenir gaire popularitat.
Sobretot per ser més procliu a moure’s en ambients socials d’elit.
Finalment, pel que fa a la seva influència, no sembla anar més
enllà de l’àmbit local. No va ser mai diputat, malgrat que va donar
suport a Ferratges i a Arnús en les seves aspiracions. Hem detectat que sí que va tenir alguna influència a les rodalies immediates: segons L’Esparvé, durant les eleccions de 1880, i gràcies al
sistema de frau electoral, va col·locar i aconseguir 150 vots per
a l’alcalde de torn a Sant Adrià de Besòs,76 que aleshores era un
poble petit de poc menys de 300 habitants, i se’n feu sàtira dient que els vots corresponien a 150 porcs. Al setmanari es deia:
«Si en eleccions vols guanyá vesten a Sant Adrià» o «Si de manar
tens desig pren llissons de’n Pep Caritg».

fer una alcaldada de l’estil de Joaquim Palay, si bé les formes, voler
tenir-ho tot controlat i, sobretot, estar acostumat a no tenir oposició —possible conseqüència de la seva experiència amb l’alcaldia de Ramon Planas— fan destil·lar un aire de polític caciquista.
Durant molt de temps va voler agradar al notable de torn, el diputat del districte Antoni Ferratges de Mesa. El 1885 li va preparar un obsequi per la seva amistat: «Algunos caciques de aquel
distrito [Granollers] quieren regalarle un álbum ó una cosa por el
estilo, […] con el afán de que en él se lean el mayor número de
firmas posible». L’alcalde va reunir els presidents de les entitats
«con el objeto de amañarles para que estamparan en el álbum
sus firmas y los sellos de las respectivas sociedades».73 Mantenir
bona relació amb l’alcalde era essencial, molts presidents no es
van negar a posar el segell de l’entitat al llibre, no exempts de crítiques, com fou el cas del Centre Industrial, on es va rebre un vot
de censura per part de José María Orbaneja, ja que el reglament
no els permetia ficar-se en política. La situació no és que canviés
gaire amb els liberals, segons la premsa de l’època: «puede decirse que son los mismos perros con diferentes collares». A més, la
relació entre els dos partits en aquell moment era de la més absoluta cordialitat. Això sí, el líder de l’oposició, Guixeras, sempre
va criticar les actuacions poc clares, la falta de seguiment de les
lleis,74 o l’extralimitació dels càrrecs d’alcalde, regidors i comissions. La cordialitat entre ambdós permet mantenir el torn dinàstic
sense problemes, moltes gestions que iniciaven l’un o l’altre, les
acabava el següent i, fins i tot, tots dos van assistir com a alcalde
i tinent d’alcalde a la inauguració de La Propagadora del Gas a
Premià de Mar l’estiu de 1884.75

La Revolució de 1868
En la seva joventut, la política va despertar el seu interès. Segons
Josep M. Cuyàs,77 va ser un dels «revolucionaris» que el 30 de
setembre de 1868, després de l’expulsió de la reina Isabel II,
seguint l’estela dels successos de Barcelona,78 van ocupar la seu
de l’Ajuntament i van llençar des del balcó i cremar públicament
el retrat de la reina i els estris de l’administració de consums
en una foguera a la plaça de la Vila. No hem pogut trobar cap
document que ho corrobori, però Cuyàs afirma que Caritg
també va formar part de la junta que va regir la vila durant uns
pocs mesos, els membres de la qual no eren tots revolucionaris,
sinó simples persones d’ideologia liberal o progressista, alguns
monàrquics convençuts que van recolzar la causa de la revolució

Com a alcalde, no va despertar gaires simpaties ni popularitat,
especialment entre els liberals: «En cuanto al Sr. Caritg, no cabe
decir que es uno de los que menos simpatias tiene dentro del
51

Sumari

cansats dels mals governs. Però Caritg va quedar-ne exclòs, no
consta ni a la Junta Revolucionària, presidida per Sebastià Badia i
Gibert, ni a l’Ajuntament provisional, encapçalat per Martí Planas
i Planas.79 Tot i que fins ara hem dit que era un home d’ideologia
conservadora, en aquest moment sembla més aviat d’ideologia
liberal progressista, afí a Prim. En tot cas, era un membre actiu
de la societat badalonina, col·laborador i redactor d’El Eco de
Badalona (1868-1869).80

març dient «Badalona enveja la teva sort.»82 El Govern
central sancionava la renovació de càrrecs, cosa per
la qual la dimissió no va ser
oficial i efectiva fins a l’1 de
juliol, però de forma interina va exercir Francesc d’A.
Guixeras.83 Caritg també va
deixar de ser regidor, encara
que fou membre de la Junta
Municipal de Vocals Associats (1881-1882),84 entitat
que fiscalitzava la tasca del
consistori. També assistí a
algun ple per donar la seva
opinió.

La Restauració
Durant la seva primera etapa com a regidor (1876-1879) va
ser membre de diverses comissions de govern. Suposem que
les d’obres públiques i la d’hisenda o comptes, perquè va estar
ocupat amb el traspàs econòmic del govern de Jaume Botey i
va fer gestions sobre l’expropiació de la finca anomenada Can
Rafelet per obrir el carrer de Sant Francesc d’Assís al carrer d’en
Lluc (actualment Canonge Baranera).

Gravat de Francesc d’Assís Guixeras i Viñas aparegut amb la
notícia de la seva mort. Homòleg liberal de Caritg, també va ser
alcalde de Badalona dues vegades, succeint en ambdós casos
el nostre biografiat. El Eco de Badalona, 14 de juliol de 1888.

El maig de 1883 es va tornar a presentar en una candidatura
amb Andreu Garriga i Miquel Bachs, i des de l’1 de juliol exercí
de nou de regidor,85 tot i que encara era alcalde Francesc d’A.
Guixeras (1881-1884). En aquest període és membre de dues
comissions: la de Policia, cens electoral i estadística territorial i
la de Pressupostos, a més de ser escollit tercer tinent d’alcalde.
Ben aviat, el president del Consell de Ministres, Práxedes Mateo
Sagasta, dimiteix i els ajuntaments tornen a canviar. El 23 de gener
Guixeras va presentar la dimissió en un acte ple de teatralitat, i va
adduir que, a l’Estat, governava una «comunidad política adversaria
a la que pertenesco».86 Tots els regidors van fer veure que feien tot
el possible perquè no dimitís, fins i tot Caritg, però finalment es
va acceptar la renúncia. En aquell moment, Caritg va tornar a ser
escollit alcalde. La confirmació oficial del canvi va arribar el 25 de

Va esdevenir alcalde per primera vegada l’1 de juliol de 1879 a
causa de la salut delicada de Ramon Planas i Planas, que va preferir deixar el càrrec i passar a ocupar la primera tinença d’alcaldia, una mena d’intercanvi de posicions. Les comissions del nou
govern es van donar a conèixer el 2 de juliol. Tots els regidors tenien una comissió assignada, fins i tot els de l’oposició. En Caritg,
a més d’alcalde, fou membre de dues comissions: la de Cementiri,
festivitats, allotjaments, bagatges i quintes i la de Pressupostos.
El 1881 hi ha el primer canvi de conservadors a liberals al Govern
central. I pels volts de març comencen a dimitir alguns ajuntaments de les rodalies de Barcelona, mentre que en Caritg va dimitir a l’abril.81 Es va fer esperar tant, que els liberals en feren befa
quan va dimitir l’alcalde de Sant Martí de Provençals el mes de
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gener i, en no haver-hi una renovació de regidors, es van mantenir
les comissions del bienni 1883-1885.

d’oficina o mobiliari,90 en lloc de preocupar-se del que avui anomenaríem serveis socials.

El 1885 la renovació de regidors afectava Caritg, però va continuar
com a regidor i alcalde en presentar-se en una nova candidatura,
aquesta vegada, segons la premsa, una coalició de diversos
extractes socials, com deien els mateixos candidats.87 A Madrid es
produí un nou canvi de govern aquell any, motivat per la mort del
rei Alfons XII.88 El desembre de 1885 Caritg va dimitir a causa de la
mort del monarca. Des d’aquell moment deixà d’assistir als plens
i Vicenç Bosch –de l’Anís del Mono– actuà com a alcalde interí
fins a la confirmació oficial del canvi, el 22 de febrer de 1886.
Caritg no va tornar a ser alcalde ni va arribar a cap altre càrrec
superior, tot i que la seva ambició no es va apagar, si bé a partir de
la mort de Francesc d’A. Guixeras el 1888 aquell statu quo entre
conservadors i liberals es va començar a trencar.

Val la pena esmentar la manca de seguiment de procediments legals. Acostumat a la gestió sense oposició de l’alcaldia de Ramon
Planas, a partir de 1879 es troba amb l’oposició del liberal Francesc d’A. Guixeras, ferm defensor de protocols, normes, lleis i altres
procediments, com les subhastes, que competien als municipis.
N’és un exemple la convocatòria de la Junta de Vocals Associats
per aprovar els comptes de 1878-1879, el febrer de 1880. Es va
fer sense reunir els regidors, tal com preveia la llei.91 Tot i la crítica
dels liberals, Caritg va rebre l’aval del Govern Civil. Uns mesos més
tard, Guixeras es queixava del retard en la presentació dels comptes d’aquell mateix any econòmic.92 Aquestes formes incorrectes
de conduir-se no van continuar gaire més —o, almenys, no de forma
descarada— ja que a partir de desembre la crítica liberal es va moderar i, fins i tot, va felicitar l’alcalde pel canvi experimentat respecte a començaments de mandat.93 Alguna cosa va quedar, perquè el
gener 1881 es va criticar el regidor Ramon Poch perquè va vendre
els seus productes a l’Ajuntament mentre exercia de regidor.94

Actuacions com a alcalde
En aquest període, l’Ajuntament es va dedicar a ordenar el creixement de Badalona, gestionar serveis municipals en un moment
en què tot començava a quedar petit. L’alcalde Caritg, sembla, no
era considerat un bon gestor: el pressupost sempre s’acabava esgotant a causa de la inclusió de partides extraordinàries (subscripcions, donacions…). En alguns mandats eren habituals aquestes
partides, però en els seus fa la sensació de ser una pràctica continuada, fins al punt que el 1885 el regidor Vicenç Bosch va afirmar
que les arques municipals estaven en una «penosa situación».89
Malgrat que hi ha un teòric anivellament i superàvit gràcies als
ingressos de consums, el pressupost municipal sempre acabava
en números negatius, suposadament malbaratat en àmbits que alguns consideraven dubtosos i prescindibles, com ornat, material

Del primer mandat (1879-1881), podem destacar la que és,
possiblement, la seva millor mesura com a alcalde: la constitució
i instal·lació d’una casa d’asil el 15 de gener de 1881, anomenada
oficialment Santo Hospital y Casa de Asilo.95 La iniciativa no venia
del consistori; a finals de 1880 s’havien començat a reunir donatius
per constituir una casa de beneficència,96 i molts homes i dones van
fer i donar llits de ferro, matalassos i altres estris. La mesura, molt
aplaudida, va despertar interès a l’Ajuntament, que se la va fer seva
i va iniciar una subscripció, el 8 de gener de 1881, per aconseguir
una quota per sostenir-la, que va obtenir una recaptació de 120
pessetes mensuals.97 La casa es va instal·lar al carrer de Sant Isidre a
càrrec d’unes monges franceses, que només parlaven francès, cosa
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que va provocar alguns problemes. Es van fer algunes visites per
veure’n el funcionament i, finalment, es va inaugurar oficialment el
23 de gener amb presència d’autoritats polítiques i eclesiàstiques.98
La casa va tenir un èxit notable, utilitzada en moments d’epidèmia
—com la del còlera de 1885— i l’Ajuntament la va mantenir fins a
l’abril de 1887, quan es va donar la raó al testament de Roca i Pi.
Tothom va reconèixer la mesura, incloent-hi l’oposició, si bé anys
més tard es va criticar l’ínfima despesa fins que va dependre del
llegat de Roca i Pi.99

Els liberals sempre criticaren la poca activitat social dels governs
d’en Caritg, i és que en aquells moments, en general, no es dedicaven gaires diners del pressupost a aquest àmbit. Moltes vegades anaven a càrrec de subscripcions populars. N’és un exemple
una subscripció convocada el febrer de 1880, després d’una reunió per intentar pal·liar la precària situació dels obrers pobres i
a l’atur, amb la qual l’Ajuntament va col·laborar amb 8.000 rals.100
Malgrat que es feia una donació, aquest gest no era prou, com
bé diu el liberal i director de L’Esparvé Pere Renom, l’Ajuntament
«gasta molt en cosas de poca utilitat»101 i no ajudava els obrers
pobres, ja que sempre deixava aquesta feina a les classes benestants a través de les subscripcions. Per la seva banda, Francesc
d’A. Guixeras creia que s’estaven gastant diners en millores innecessàries del cementiri que es podrien dedicar als obrers.102 Amb
tot, és d’esment que els governs liberals no van fer mai una política gaire diferenciada dels conservadors.
Hi ha alguna millora als equipaments, com a l’escorxador —encara
a Dalt de la Vila—, on es va ampliar la cort de porcs per augmentar-ne els ingressos.103 També, les millores a l’interior de Santa
Maria (1881),104 i la reparació d’esquerdes i l’obertura de finestrals. A banda d’això, les gestions que cal destacar a nivell urbanístic són: l’enderroc de part de la finca de Can Vehils (1880) per
eixamplar la carretera Reial a tocar del carrer del Temple, la instal·lació d’un empedrat a mode de pas de vianants a la carretera
(1880) per evitar els fangars en dies plujosos,105 o la finalització
del plànol geomètric. No cal dir que Caritg va rebre crítiques, com
la d’El Eco de Badalona («Caritg se hace el sordo»),106 pels retards
en les millores als carrers, en especial als engravaments dels carrers després de ploure. A nivell general, va esclatar la vaga dels
conductors dels carruatges de cavalls entre Badalona i Barcelona
el gener de 1880 pels elevats impostos de portatge que pagaven

Portada del resum de les activitats de l’any 1882 de la casa d’asil per a pobres,
mantinguda inicialment amb les almoines dels badalonins. Museu de Badalona. AHBDN,
Fons de l’Ajuntament de Badalona.
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per creuar el Besòs.107 L’Ajuntament va presentar una instància al
Govern Civil, però l’afer no es va solucionar fins el 26 de març de
1881 amb la supressió de l’impost.108 En aquell moment també es
va imposar el sistema mètric decimal i, d’acord amb la mesura, el
13 de març de 1881109 es va demanar a tots els comerços i indústries de passar per la Casa de la Vila per comprovar que tots els
estris i balances estiguessin correctament calibrats.

però destaca sobretot la construcció de les vies del tramvia, al
llarg de la carretera general i del carrer de la Creu, que va provocar
moltes queixes per la lentitud i el mal estat que presentava la
carretera.116 A causa de diverses traves burocràtiques, el tramvia
no es va inaugurar fins al 20 de març de 1887,117 durant l’alcaldia
de Guixeras.
El 1884 es proposa una escola i asil de nens a càrrec d’Evarist
Arnús, que esdevindria el Col·legi i Asil de Sant Andreu. Aviat
es va formar una comissió per treballar-hi.118 Pel que fa a la
ubicació, entre els diversos llocs que es van proposar, finalment,
el 17 de desembre,119 l’alcalde va anunciar l’adquisició de cinc
cases espaioses al carrer del Pilar (avui Arnús) gràcies al donatiu
en metàl·lic per part d’Arnús. L’edifici és obra del mestre d’obres
Jaume Botey, l’alcalde Caritg no el va inaugurar pel canvi de
govern, i, finalment, l’abril de 1886, ho va fer l’alcalde Guixeras.120

Fem un breu incís, entre mandat i mandat, per esmentar que hi ha
algunes millores que es van fer entre el tàndem Caritg-Guixeras,
perquè veiem que es van gestionar i finir gestions que van fer l’un
o l’altre que van destil·lar la cordialitat i bona entesa entre ambdós.
És el cas del perllongament del carrer d’en Prim fins a la via del
tren i l’ampliació de la plaça del Duc de la Victòria (avui plaça
de la Vila). Moltes de les gestions del projecte de perllongament
del carrer d’en Prim es van fer durant el mandat de Guixeras,
amb l’únic escull de l’expropiació d’un veí que es va fer durant el
mandat de Caritg, a indicació del liberal.110 Pel que fa a la plaça,
les gestions es van començar a fer durant el 1883 i l’expropiació,
de caràcter voluntari, es va iniciar el 14 de desembre, amb alguns
retards en les indemnitzacions, satisfetes progressivament durant
el mandat de Caritg.111

L’actuació estrella del mandat va ser la lluita contra l’epidèmia de
còlera (1884-1885). Anteriorment havia defensat fermament la
millora de la salut pública amb diverses mesures. El 1884 va començar la preocupació a nivell local, El Eco de Badalona va seguir
les notícies que arribaven de la resta de l’Estat.121 El setmanari
deixa ben clara l’actitud digna d’elogi de l’alcalde Caritg: «no se
ha dado, ni se dá, punto de reposo».123 Relata que recorria la vila
advertint els veïns de l’obligació de netejar cases, patis, badius,
mercats i establiments on es venien comestibles, i es prohibia la
venda de qualsevol producte sospitós de ser nociu per a la salut.
Caritg va ser president de la Junta de Sanitat, que capitanejà i
canalitzà les actuacions de lluita contra la malaltia, i vocal de la
Junta de Beneficència des de 1883, que gestionava els diners per
a les actuacions sanitàries.124 En primer lloc es va fer públic un ban
demanant a tots els veïns la neteja interior i exterior de les cases i
patis, i la denúncia de qualsevol mena d’infracció a les autoritats.

Del segon mandat (1884-1886), n’extrapolem el mateix tipus de
gestió: en matèria urbanística es renoven les voreres de la carretera
Reial entre el carrer de Sant Anastasi i Can Vehils,112 a l’alçada del
carrer del Temple; s’arranja l’entrada del carrer del Magatzem per
la banda de la riera d’en Matamoros,113 on s’acumulaven aigües
residuals, sobretot de peix. Es va fer una nova còpia del plànol del
nucli urbà amb perspectiva de futures reformes,114 i es van regular
instàncies i permisos d’obres, a proposta de Vicenç Bosch, per
cobrar per avançat les taxes municipals i evitar impagaments.115
Amb el creixement de la vila, es van col·locar nous fanals de gas,
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Per la seva banda, l’Ajuntament va millorar la neteja dels carrers
augmentant el nombre de carros de dos a tres. Les mesures van
ser diverses i, algunes, d’actuació immediata, com la retirada de
productes per a la venda o la regulació dels mercats.125

El Eco de Badalona informa que «va menguando la epidemia»,133
però encara es continuen imposant mesures de prevenció. Hi
ha poca concurrència a actes públics, teatres, etc. L’epidèmia
es considerà eradicada el 21 d’octubre de 1885, dia en què se
celebrà un solemne tedèum a la parròquia de Sant Josep.134 Amb
tot, a finals d’octubre es va prohibir visitar el cementiri pel Dia dels
Difunts a causa dels morts de còlera. La xifra de morts fou de 21
persones, incloent-hi el regidor Francesc Ciurana.135 La premsa va
agrair la feina a l’alcalde, els metges, els treballadors municipals i
la Junta de Sanitat.

Si a l’estiu de 1884 es creia que hi havia una bona salubritat a Badalona, el 1885 es va començar a témer de veritat per la situació.
Al juny, el Govern central declara l’estat general d’epidèmia.126 El
mes següent, la Junta de Sanitat local publica unes normes d’higiene pública per al manteniment de la salubritat de la població,
que, de fet, ja exigien el 1884, però ara s’hi inclouen noves condicions, com la prohibició als forners d’utilitzar aigües dels pous,
que només es podia consumir prèvia ebullició. S’augmentaren
les inspeccions a mercats i botigues i les multes, i s’amenaçà
que qualsevol infracció acabaria en escarni públic a la premsa.127
L’Ajuntament també va ampliar el nombre de fonts,128 va instal·
lar-ne a zones llunyanes dels carrers d’en Prim, de la Indústria i
de Santa Maria. A l’agost, el còlera es va presentar veritablement
a Badalona.129 La Junta de Sanitat va veure la necessitat d’ampliar els seus membres amb els de les comissions de Beneficència i la de Sanitat del consistori i diverses personalitats, com els
fabricants locals.130 Es va convocar una subscripció per als malalts pobres, en què l’Ajuntament contribuí amb 2.000 pessetes
i Caritg amb 500 pessetes.131 També es demanà una rebaixa de
preus als venedors dels bons d’articles bàsics de consum. A més,
s’organitzà un servei d’infermeres per cuidar els malalts afectats
i visites domiciliàries que duia a terme la Junta de Sanitat. Finalment, cada nit s’encenien fogueres als carrers com a mètode de
purificació i es cobrien amb crema de sofre i naftalina.132

Així, doncs, un dels cavalls de batalla de Caritg va ser el bon
manteniment de la salubritat de la vila per evitar malalties i
epidèmies. Un dels focus més conflictius era el Gorg, zona
d’aiguamolls que no es va arribar a dessecar fins a finals de
segle. Durant els mandats de Caritg es van fer nombroses
reunions i gestions per intentar conduir-ne les aigües al mar.
Malgrat les constants demandes, la qüestió no era senzilla; no
tots els propietaris hi estaven d’acord: mentre trobava molt
bona predisposició de Dídac de Moixó, de Ca l’Anglasell, de les
juntes de les mines de rec i de la companyia de trens, va topar
frontalment amb el fabricant Amadeu Cros, perquè la claveguera
havia de creuar forçosament els seus terrenys, i encara més si
havia de pagar una part de la canalització.136 L’obra es va anar
allargant amb el temps; el 1885 hi havia un pressupost de 9.000
pessetes, però l’oposició d’en Cros la va tornar a aturar.137 Les
gestions de l’Ajuntament de Caritg no van permetre eliminar
el Gorg, només una ínfima part, la dels Ventós, urbanitzada el
1880.138

Sortosament, el casos de còlera a Badalona van ser pocs en
comparació amb altres localitats; ni tan sols es va arribar a
suspendre la Festa Major, com havia fet Tiana. El mes de setembre,

Finalment, recollim algunes curiositats: durant el primer mandat
es van iniciar els certàmens literaris organitzats per El Eco de
Badalona, que va presidir com a alcalde el 15 d’agost de 1879.
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Així mateix, va ser membre de comissions extraordinàries (1886):
una per aconseguir un retrat de Roca i Pi (en relació al litigi del
testament del filantrop, també va viatjar a Madrid per assistir a
la fi del plet);143 i d’una altra per encarregar uns retrats dels fills
adoptius Arnús i Ferratges que s’havien de penjar al saló de plens.

Al segon, es va produir el conflicte per les illes Carolines entre
Espanya i Alemanya. A Badalona es va formar una junta de caràcter
patriòtic per defensar la integritat del territori espanyol davant de
la tensa situació. Caritg no els va donar suport, i en va intentar
impedir debades la formació. Això va provocar una dura crítica
contra ell, perquè malgrat que els conservadors governaven
al crit de «¡Viva España!», no predicaven amb l’exemple.139 La
imatge contrasta amb el missatge oficial que es va voler donar
des del consistori en defensa d’Espanya i la tramesa del missatge
d’entusiasme dels badalonins al govern central el 26 d’agost de
1885.140 És d’esment, també, el comunicat de la fi del plet del
llegat Roca i Pi. Es va rebre un telegrama d’Antoni Ferratges des
de Madrid: «Triunfo completo pleito Roca comuníquenlo pueblo».
La sentència final va ratificar la voluntat del testament el 29
de setembre de 1886, i l’Ajuntament, en homenatge, penjà un
retrat de Roca i Pi al saló de plens de la Casa de la Vila, així com
els retrats d’Arnús i Ferratges, i obriren una subscripció per fer
una làpida commemorativa de Roca i Pi,141 que va despertar poc
interès en els badalonins i les entitats locals, en què Caritg va
col·laborar amb dos rals.

L’abril de 1887 havia de ser cessat, però tornà a ser candidat i
va resultar electe oficialment el mes següent.144 Va ser regidor
durant els mandats de Francesc Viñas i Renom (1887-1890) i del
doctor Carles Parés i Marsans (1890-1891). Durant aquells anys,
fou membre de la Comissió de mercats i places, pesos i mesures i
escorxador, a més de ser regidor-interventor des del 9 de juliol de
1887,145 càrrec que va mantenir fins al cessament. Destaca la seva
tasca a la Divisió de mercats, en un moment en què les antigues
places a l’aire lliure havien quedat obsoletes i es buscava una
solució similar al mercat de Sant Antoni de Barcelona. La Comissió
va fer diverses gestions, i ell mateix va comunicar al ple, el 17 de
novembre de 1886, que els plànols, el pressupost i la memòria
del futur Mercat Maignon estaven disponibles a la secretaria de
la Casa de la Vila.146 Poc abans de la inauguració, el desembre de
1889, Caritg s’oferí per confeccionar-ne el reglament, tasca que
finalment recaigué en la Comissió de mercats i places en conjunt.
Personalment, l’abril següent va reclamar que es llencessin les
taules de pedra de les antigues places,147 que havien quedat
arraconades al costat de la via del tren i provocaven una mala
imatge dels carrers.

Activitat posterior
El 1886 Caritg va abandonar el càrrec d’alcalde, però no deixà
la política. De fet, continuà al consistori durant molts anys i,
malgrat la fama de manca d’assistència de la majoria de regidors,
acostumava a estar present als plens, encara que la premsa liberal
li criticava la manca d’atenció. En el segon mandat de Francesc
d’A. Guixeras (1886-1887) va ser segon tinent d’alcalde, i podem
destacar la seva tasca de seguiment de l’estudi de la construcció
d’un camí des de la carretera Reial fins al carrer de la Indústria a
tocar del Gorg,142 o de la fil·loxera, com hem vist anteriorment.

Continuà present en comissions extraordinàries: la de condol a la
família per la mort d’Evarist Arnús (1890), i dues més, d’una banda,
l’estudi especial de l’abastament d’aigua de rec i fonts de Badalona
(1890) i, de l’altra, sobre l’estat de la salut pública i les condicions
de salubritat de les aigües de les mines i del Gorg a la zona de la via
del tren, (1891), en què treballava amb la companyia ferroviària
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per fer el clavegueram cap a mar.148 Si seguim els plens d’aquesta
època, feu diverses propostes, com, la col·locació de més fanals
i fonts, especialment a Canyet;149 la millora de l’escorxador i el
servei de neteja, l’augment d’impostos de consums o la creació
d’una escola d’arts i oficis, a instància d’Evarist Arnús,150 que a
la fi no es va dur a terme. La seva proposta estrella va ser un
paquet de reformes, ben necessàries, segons ell, anomenades
Bases de reformas y mejoras de la población. Les va presentar al ple
de 22 de gener de 1890.151 Totes eren velles reivindicacions de
la vila, sempre en boca dels polítics locals al llarg dels anys de la
restauració:

Tots són projectes ambiciosos, molts dels quals no es van veure
realitzats fins a la fi de segle o fins i tot entrat el segle XX, i alguns
mai, com el mercat de la plaça del Sol. Els regidors van veure les
propostes amb bons ulls. Es va proposar demanar un préstec a
Evarist Arnús per la manca de liquiditat de les arques municipals,
però el financer, que va morir poc després, els va recomanar que
no es precipitessin i que les millores fossin progressives.
Finalment, cessà com a regidor el 30 de juny de 1891.152 No es
tornà a presentar, però continuà tenint ambició política, perquè
segons els rumors que circulaven havia profetitzat que «En el año
1897 volveré a empuñar la vara de alcalde».153 Segons sembla,
se li tornà a oferir l’alcaldia, però a causa de la mala relació amb
Joaquim Palay va voler evitar una situació violenta i esperar a les
següents eleccions. Això sí, va continuar actuant en favor dels
conservadors, alguns deien, enfilant perquè els seus gendres
arribessin a alcaldes. Ho temien els liberals: «Dícese que la
primera vara caerá en manos del Sr. Surroca ó de D. Martín Pujol,
ambos yernos del Sr. Caritg. Puro conservadorismo… y viva la
yernocracia».154

· Millora de l’abastament d’aigua potable.
· Dessecació dels aiguamolls del Gorg.
· Un carrer que travessés el terme des de la carretera Reial a 		
la via fèrria.
· Desguàs i canalització de les aigües de mines i altres fonts
vers el mar.

Poc abans de cessar, també va col·laborar a les eleccions a diputats
de maig de 1891. Novament se’ns presenta un escenari en què
es continuen manipulant les eleccions, tot aliant-se conservadors
i liberals: «el temor de que á los empleados del Municipio se les
obligase, por los fusionistas, á votar al Sr. Ferratges, amenazó con
la suspensión de empleo á los que tal hiciesen. A ver si ahora
que los conservadores se han coaligado con sus enemigos de las
pasadas elecciones, los fusionistas, si dicho señor [Caritg] dará
pruebas de la misma energía procurando que los tales empleados
queden en absoluta libertad de votar á quienes tengan por más
conveniente».155 A les eleccions a diputats de 1896 va donar
suport al diputat conservador Maspons i com que Caritg era qui
«corta[ba] el bacalao» va aconseguir que republicans i federals li

· Construir una gran via entre el carrers de Santa Bàrbara i Prim.
· Millorar la connexió entre la part alta i baixa de la vila.
· Construcció d’una gran claveguera des de l’escorxador
—aleshores situat al carrer de Dalt— fins al mar.
· Rectificació i aprovació del plànol geomètric de Badalona.
· Recomposició de les terres i terrasses de la plana del Regadiu.
· Fixar els passos a nivell i d’aigües a la via fèrria.
· Construir una plaça de mercat prevista a la plaça del Sol.
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donessin suport, sense que veiessin que recolzar un partit dinàstic
podia afectar la seva imatge davant el seu electorat.

amb el revòlver i una carta per al jutge de Mataró per esvair tota
mena de sospita sobre la seva mort. Altres publicacions hi afegeixen
detalls:159 era a dos quilòmetres de Premià, va entrar a l’estanc de la
carretera, on va comprar un cigar. Després va fer camí i, en un pont,
es va suïcidar amb els dos trets sota la barbeta.

Mort i herència
La seva mort va ser inesperada i tràgica: es va suïcidar el 6 de
febrer de 1897. Les notícies de la seva mort no es van fer esperar
a la premsa. Sense cap mena d’esquela, la informació va arribar
de forma desigual segons la capçalera: El Eco de Badalona,156 per
deferència a la família, va anunciar la mort sense esmentar-ne el
nom de la persona ni la causa, mentre El Badalonés,157 contrari als
conservadors, va donar una versió dels fets: com feia habitualment,
Caritg havia sortit de casa en direcció a Barcelona i, des d’allà, va
agafar un tren a Premià. Vora la mar va disparar-se dos trets i va
caure a l’aigua. La versió més versemblant, la dona El Diluvio,158
que explica els mateixos fets, amb la diferència que la troballa del
cadàver es va produir a la carretera del Litoral, de camí a Vilassar,

En primera instància, no es va donar crèdit a la notícia, però un cop
es confirmà, va provocar el pànic a Badalona i rodalies, perquè molta gent havia confiat grans quantitats de diners al difunt. L’única garantia de recuperar la inversió era la seva signatura. La pressió dels
seus clients, el fet d’haver de retornar els diners, fa que pensem que
la decisió no va ser premeditada, perquè les setmanes anteriors havia continuat fent gestions de forma habitual.160 Algun fet concret
el va abocar a aquesta decisió. Es va especular amb diverses causes, totes econòmiques. La principal raó era la fallida per la baixada
dels valors invertits en borsa, hipòtesi que no hem pogut confirmar.
Sens dubte la pèrdua immediata d’actius va ser tan important com

El panteó de les famílies Caritg i Pujol al cementiri del Sant Crist, l’any 1998. Albert Cartagena. Museu de Badalona, AI.
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per creure’s en la ruïna absoluta —malgrat els nombrosos béns de
què disposava— i conduir-lo a la desesperació i al suïcidi. També
corria el rumor que els seu ànims eren baixos pel plet que mantenia
amb un «poderoso marqués de no muy buena memoria para nuestra ciudad [Barcelona]»,161 suposem que en referència al marquès
de Rubí, l’únic noble amb qui sabem que va fer tractes.

clarar destituït el testament i oberta la successió intestada.164 Va
cridar la següent en la successió, Concepció Caritg, així com els
altres membres amb dret a la legítima, Teresa i Remei i els fills de
la difunta Carme.165 Amb permís del seu marit, Concepció va acceptar l’herència a benefici d’inventari, és a dir, si els béns passius
superaven els actius perquè «sobre la herencia pesan cuantiosas
cargas y deudas, le es imposible de momento [a l’hereva] relacionarlas por no haber podido reunir los oportunos deutos», que volia
verificar i addicionar per evitar perjudicis als creditors. Després de
fer-se l’inventari, va acceptar l’herència, perquè els béns de Caritg
van quedar en mans dels liquidadors Joan Coma, Pius Mir i Jaume Botey.166 El 5 de març de 1898 trobem una de les primeres
subhastes dels béns «de los herederos de José Caritg», un conjunt
que hem calculat que, pel cap baix, equivalia a l’elevada xifra de
140.000 pessetes. En els llargs llistats consten cases al Baix a Mar,
amplis solars al carrer de la Indústria i moltes altres terres, inclòs el
turó d’en Claris. Les subhastes es van anar fent de forma gradual,
totes al saló d’actes de l’Ateneu Obrer entre 1899 i 1900, i encara
entre 1905 i 1906 trobem subhastes dels censos i dominis de Barcelona i Badalona.167

Suposem que l’enterrament va ser al Cementiri Vell, perquè hi havia
adquirit un terreny per a panteó,162 per al qual va demanar permís
de construcció el 1884, malgrat que no tenim notícia que s’utilitzés
fins a anys més tard (el seu gendre Martí Pujol). Amb la seva mort,
Josepa Argemí, la seva filla Teresa, i la seva germana M. Anna van
passar a viure amb Concepció Caritg i Martí Pujol al carrer de la
Quintana Baixa.
Quant a la seva herència, havia atorgat testament el 14 de juliol
de 1884 i el va canviar el 14 de febrer de 1894,163 en favor de la
seva muller Josepa Argemí, a més d’estipular altres clàusules, com
mantenir les filles menors o la liquidació de deutes. Josepa, veient-se incapaç d’assumir i gestionar una herència que semblava
emmetzinada, la va repudiar i el notari Pere Arnau i Ribas va de-

Anunci d’una de les subhastes voluntàries que es van fer de l’herència de Josep Caritg a l’Ateneu Obrer de Badalona. Extret de La Publicidad, 18 d’octubre de
1899, edició matinal.
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Notes

Casamada, sastre, i de Rosa Vidal i Bigas. Els seus avis paterns eren Tomàs Argemí,
natural de Gallifa i també sastre, i Josepa Casamada i, els materns, el pescador Simó
Vidal i Magdalena Bigas. Òrfena de pare des d’abans de néixer, la seva mare també va
morir durant la seva infància, perquè el 1860 només vivia amb el seu avi patern i el seu
besoncle, Pere Casamada, antic monjo de Sant Jeroni de la Murtra, que la va batejar
(Arxiu de Santa Maria de Badalona).

1. Agraeixo els consells i l’ajut de Montserrat Carreras i de M. Dolors Nieto, que em
va facilitar l’inventari de béns de Josep Caritg, localitzat a l’Arxiu Històric de Protocols
de Barcelona.
2. Amb el nom de Josep Ramon Narcís, fou batejat per Mn. Narcís Germà. La padrina
va ser la seva àvia materna, M. Teresa Anglada i Montells (Arxiu de Santa Maria de
Badalona).

11. AHPB. Pere Arnau Ribas, fol. 1128-1174, 08/05/1897.
12. Can Caritg coincideix amb els números actuals 63 i 65. Després de la mort del
biografiat, va passar a Josepa Argemí i, posteriorment, a l’hereva, Concepció Caritg. Els
descendents n’han continuat ostentant la propietat, tot i que la finca va ser dividida en
dos (AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona).

3. Francesc Caritg (1804-1875), fill de Josep Caritg i Vilà, de Lliurona (també anomenada Llorona) —una localitat tradicionalment part de Bassegoda i actualment a Albanyà—, i de Verònica Alibès, de Vidrà (AHPB, Esteve Torent i Torrebadella, fol. 735-738,
01/11/1871). Els Caritg van ser una família de pagesos benestants amb un gran mas en
propietat. La seva influència va fer que alguns accidents geogràfics de Lliurona acabessin
portant el seu nom. Francesc va arribar a Badalona vers el 1829. Altres germans seus
també van venir a Barcelona o rodalies; només l’hereu, Joan, es va quedar i va deixar
l’herència a Verònica Caritg, que es va casar amb Benet Coll, de Roses (Arxiu Municipal
de Roses, Col·lecció Coll, núm. 6140).

13. El Eco de Badalona, 28/02/1885.
14. La Trompeta, 11/12/1886.
15. El Eco de Badalona, 03/04/1886 i 10/04/1886.
16. El Eco de Badalona, 15/11/1890.

4. Josepa Arnó (1808-1882), filla de Salvador Arnó, mestre mitger, i M. Teresa Anglada, tots dos naturals de Mataró, que es van traslladar a Badalona durant la infància de
Josepa i van viure des de 1821 al carrer de la Creu. A la mort de Francesc Caritg, el
seu fill s’ocupà d’ella. El seu enterrament va ser força concorregut (El Eco de Badalona,
22/04/1882).

17. La identificació ha estat possible gràcies a una fotografia de grup de la Junta del
Foment de l’Agricultura l’any 1891, al revers de la qual hi havia els noms dels integrants
en ordre d’esquerra a dreta, i a la comparació d’aquesta fotografia amb l’àlbum familiar
dels Caritg conservat pels seus descendents (Museu de Badalona. Arxiu Josep Maria
Cuyàs i Arxiu d’Imatges, Fons de la Família Formentí Famadas).

5. A més de Josep, les tres noies van arribar a l’edat adulta. En canvi, Salvador va morir
amb 12 anys el 13 de novembre de 1843 a causa del tifus (AHBDN, Fons Judicials).
Josepa es va casar amb el fabricant Joan Bastit i Porta i Teresa, amb el pescador Pau
Giralt i Clarós. Anna sembla que no es va casar, a principis de segle XX vivia amb la seva
tieta.

18. El Eco de Badalona, 28/06/1884.
19. Entitat que va intentar crear un museu i biblioteca per a la ciutat a finals del segle
XIX mitjançant donacions dels badalonins. Caritg va formar part d’una comissió que va
extreure un mosaic de la Torre Mena i va inspeccionar Can Peixau amb permís del baró
de Maldà (El Eco de Badalona, 11/11/1883 i 04/06/1887).

6. A Francesc Caritg, el trobem citat indistintament com droguero, confitero i propietari
d’una abacería, però tot remet al mateix tipus d’establiment. Tradicionalment,
l’adrogueria era on es venien tota mena d’espècies i articles de consum, tret de pa,
carn, peix, verdures i vi, sobretot vinculats al comerç colonial, com el cacau, el sucre,
el pebre o la canyella.

20. Aquesta junta va convocar una subscripció per finançar un llibre i un monument en
honor de Güell i Ferrer (La Vanguardia, 22/04/1881).
21. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
22. La Trompeta, 30/10/1886.

7. AHPB. Pere Arnau i Ribas, fol. 536-537, 16/02/1894.
8. El 1865 consta escrivint diverses reclamacions i cessions dels veïns de l’Arenal a
causa de les obres del futur passeig de la Rambla (AHBDN, Fons de l’Ajuntament de
Badalona).

23. Durant la Festa Major de 1879, va fer fora de males maneres de l’envelat del Casino
de España Vicenç Arimont (pel que hem esbrinat, membre del Centre Republicà), a
causa dels aldarulls que va provocar barallant-se amb un foraster (El Eco de Badalona,
23/08/1879).

9. La Corona, 19/07/1858.

24. El Eco de Badalona, 05/07/1879.

10. Josepa Argemí (Badalona, 25/04/1846–15/01/1911). Filla de Pau Argemí i

25. El Eco de Badalona, 17/08/1884 i 10/09/1889.
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26. El Eco de Badalona, 07/11/1885.

46. AHPB. Pere Arnau i Ribas, fol. 1128-1174, 08/05/1897.

27. El Eco de Badalona, 27/06/1885.

47. La Imprenta, 29/09/1876, edició matinal.

28. El Badalonés, 30/03/1895.

48. El Eco de Badalona, 19/10/1895 i El Badalonés, 19/10/1895.

29. El Eco de Badalona, 02/12/1882 i 15/02/1881.

49. El Eco de Badalona, 17 i 24/04/1881, 12/08/1882 i 08 i 25/02/1882.

30. El Lloyd Español, 21/05/1865.

50. El Eco de Badalona, 07/09/1886 i 07/12/1889.

31. El Eco de Badalona, 23/09/1890.

51. El primer esment d’aquesta denominació apareix a El Eco de Badalona de 21/01/1893
i després s’hi refereixen d’aquesta forma el 1903-1904 (Gent Nova, 11/10/1903 i
14/08/1904). Fins i tot Josep M. Cuyàs l’utilitza en el seu dietari de guerra (Cuyàs,
Josep M. Edició i notes de Joan Villarroya. Dietari de guerra de Josep M. Cuyàs: Badalona
1936-1939, vol. I. Badalona, Museu de Badalona, 2006, p. 66) i el testimoni de la Sra.
Fornaguera, recollit per l’historiador, als anys 40 (Museu de Badalona, Arxiu Josep M.
Cuyàs i Tolosa).

32. Per a més informació sobre les vides i la relació amb Badalona d’Arnús i de Ferratges,
vegeu els articles monogràfics a la revista anuari del Museu de Badalona: Solà, Àngels.
«Evarist Arnús i Ferrer: un banquer barceloní amb propietats a Badalona», dins Carrer
dels Arbres, núm. 8 (1997), 3a època, p. 23-32, i Rom, Martí. «El marquès de Montroig», dins Carrer dels Arbres, núm. 11 (2000), 3a època, p. 37-46.
33. El 1887, el regidor Antoni Fontrodona va proposar de canviar el carrer de Mar pel
de Roca i Pi. Caritg va aprofitar per proposar canviar-ne dos més per posar els noms
d’Arnús i Ferratges, proposta criticada pels liberals, que no veien bé posar-los al nivell
de Roca i Pi, especialment a Ferratges, que creien que, com a diputat que era, feia
únicament la feina que li pertocava (La Trompeta, 22/01/1887).

52. La Publicidad, 29/08/1889.
53. El Diluvio, 30/01/1886, edició de la tarda.
54. La Veu de Catalunya, 01/09/1903, edició matinal i El Diluvio, 01/03/1928.
55. AHPB. Ignasi Ferran i Sobrequés, fol. 2078-2095, 28/09/1874.

34. La Dinastía, 14/10/1888 i La Monarquía, 18/11/1888.

56. La Independencia, 05/03/1873.

35. El Eco de Badalona, 14/05/1887.

57. La Crónica de Cataluña, 08/12/1877, edició matinal.

36. AHPB. Pere Arnau i Ribas, fol. 1128-1174, 08/05/1897.

58. El Diluvio, 19/04/1881, edició matinal.

37. AHPB. Ignasi Ferran i Sobrequés, fol. 2078-2095, 28/09/1874.

59. La Imprenta, 31/08/1877, edició matinal.

38. 1 mujada equival a 4.896,50 m2.

60. La Crónica de Cataluña, 14/06/1877, edició matinal i 08/12/1877, edició matinal,
i El Eco de Badalona, 17/05/1879 i 24/07/1880.

39. El Eco de Badalona, 07/03/1883.
40. El Economista Español, 23/01/1886.

61. El Eco de Badalona, 02/12/1882.

41. Industria e invenciones, 27/12/1884.

62. El Eco de Badalona, 09/10/1880.

42. La nota de premsa d’aquesta petició és a El Eco de Badalona, 02/06/1888. Suposem
que pel fet d’estar que era el turó d’en Caritg, situat aproximadament a la capçalera del
carrer —o més aviat camí— de Sant Lluc, que continuava pel passeig dels Albers fins
arribar a la Torre Moixó, al costat del turó. Tot i que aquest carrer no va rebre de forma
oficial el seu nom fins a 1963, aquest nom apareix a la premsa de forma oficiosa (La
Publicidad, 18/10/1899, edició matinal) i, posteriorment, també en un plànol de 1956
com camino de San Lucas.

63. El Diluvio, 02/02/1897, edició matinal.
64. El Eco de Badalona, 06/06/1885, 06/04/1889 i 24 i 31/12/1892.
65. El Eco de Badalona, 16/02/1895.
66. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
67. El Eco de Badalona, 22/05/1880.

43. El Eco de Badalona, 19/12/1891.

68. El Badalonés, 30/03/1895 i El Eco de Badalona, 09/03/1895.

44. Lo Catalanista, 05/04/1891.

69. El Eco de Badalona, 04/05/1895.

45. El Eco de Badalona, 18/06/1892.

70. El Badalonés, 29/06/1895.
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71. La Publicidad, 7 i 13/03/1895.

101. L’Esparvé, 31/01/1881.

72. L’Esparvé, 20/03/1880.

102. L’Esparvé, 21/02/1880.

73. El Diluvio, 21/04/1885, edició matinal.

103. El Eco de Badalona, 01/10/1879.

74. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.

104. El Eco de Badalona, 24/04/1881.

75. La ilustració catalana, 1ª època, 15/07/1884.

105. El Eco de Badalona, 24/12/1880 i L’Esparvé, 04/12/1880.

76. L’Esparvé, 08/09/1880.

106. El Eco de Badalona, 27/03/1881.

77. Cuyàs, Josep M. Història de Badalona, vol. VII. Badalona, A. G. Duran, 1982, p. 207.

107. El Eco de Badalona, 10 i 17/01/1880.

78. López Tossas, Emili. «Badalona al voltant dels esdeveniments de 1868» a Carrer dels
Arbres, 1a època, núm. 47-48, 1985, p. 27-34.

108. El Eco de Badalona, 21/01/1880 i 15/02/1881.

79. AHBDN, Fons de l’Ajuntament de Badalona.

110. El Eco de Badalona, 26/01/1884 i 09 i 16/02/1884.

80. El Eco de Badalona, 28/02/1869.

111. El Eco de Badalona, 17/11/1882, 15/12/1882, 09/08/1884 i 31/02/1885.

81. El Eco de Badalona, 26/03/1881 i La Vanguardia, 22/04/1881.

112. El Eco de Badalona, 14/08/1885.

82. L’Esparvé, 12/03/1881.

113. El Eco de Badalona, 08 i 29/11/1884.

83. El Eco de Badalona, 25/06/1881.

114. El Eco de Badalona, 06/06/1885.

84. El Eco de Badalona, 30/07/1881.

115. El Eco de Badalona, 31/10/1884 i 08/11/1884.

85. El Eco de Badalona, 05/05/1883 i 07/08/1883.

116. El Eco de Badalona, 08/03/1884, 14/08/1884, 17/10/1884 i 13/06/1885

86. El Eco de Badalona, 26/01/1884.

117. Cuyàs, Josep M. Op. cit., p. 235 i La Trompeta, 26/03/1887.

87. El Eco de Badalona, 02/05/1885.

118. El Eco de Badalona, 31/10/1884.

88. El Eco de Badalona, 28/11/1885.

119. El Eco de Badalona, 20/12/1884.

89. El Eco de Badalona, 17/01/1885.

120. El Eco de Badalona, 03/04/1886.

90. L’Esparvé, 20/03/1880.
91. L’Esparvé, 21 i 28/02/1880.

121. Algunes notícies no sempre eren fiables, no revestien gravetat, i moltes eren de
llocs llunyans a Catalunya (El Eco de Badalona, 20/09/1884).

92. El Eco de Badalona, 01/10/1880.

123. El Eco de Badalona, 05/07/1884.

93. L’Esparvé, 25/12/1880.

124. El Eco de Badalona, 16/06/1883 i 12/07/1884.

94. L’Esparvé, 23/01/1881.

99. L’Esparvé, 18/12/1880 i El Badalonés, 01/09/1894 i 24/11/1894.

125. Amb tot, les actuacions no sempre eren ràpides. Per exemple, el setembre de
1884 (El Eco de Badalona, 27/09/1884), el regidor Francesc Viñas i Renom va fer retirar
el peix d’una botiga que ja s’havia venut en gran part. Va fer el mateix l’estiu següent
amb 30 quintars de tomàquets valencians (El Eco de Badalona, 04/07/1885), dels quals
va disposar retirar més de la meitat tan bon punt van arribar a l’estació. Pel que sembla,
la seva efectivitat va anar millorant. Al ple del 28 de gener de 1885 (El Eco de Badalona,
31/01/1885), es va reglamentar el lloguer de les taules de tallar carn únicament per a
tallers o abastadors homologats.

100. El Eco de Badalona, 21/01/1880 i 14/02/1880.

126. El Eco de Badalona, 20/06/1885.

109. El Eco de Badalona, 12/03/1881.

95. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
96. El Eco de Badalona, 31/12/1880.
97. El Eco de Badalona, 15/01/1881.
98. El Eco de Badalona, 22 i 29/01/1881.
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127. El Eco de Badalona, 11/07/1885, 25/07/1885 i 08/08/1885.

149. El Eco de Badalona, 10/09/1887.

128. El Eco de Badalona, 18/07/1885.

150. Rotger, Mateu. «L’“extensió universitària” a Badalona», dins Carrer dels Arbres,

129. Com a curiositat, hi ha un testimoni que va viure l’epidèmia sobre un cas que va
causar molta alarma que va succeir a la taverna Vidal on, un mosso anomenat Mistus,
que al migdia estava servint cafès, al vespre va ser trobat mort. Molts parroquians van
témer per les seves vides per un possible contagi (Museu de Badalona, Arxiu Josep M.
Cuyàs i Tolosa).

3a època, núm. 3, 1992, p. 72.

130. En una de les reunions, Garriga i Cia., propietària de la fàbrica Anís España, va oferir
els seus productes gratuïtament per als colèrics, especialment l’Elixir España, sempre
amb volant de recepta del metge de capçalera (El Eco de Badalona, 12 i 19/09/1885).

154. La República, 09/04/1891.

131. El Eco de Badalona, 05/09/1885.

156. El Eco de Badalona, 13/02/1897.

132. El Eco de Badalona, 29/08/1885.

157. El Badalonés, 06/02/1897.

133. El Eco de Badalona, 19/09/1885.

158. El Diluvio, 08/02/1897, edició tarda.

134. Cuyàs, Josep M. Op. Cit., p. 236.

159. La Correspondencia de España, 09/02/1897.

135. Va morir el 7 de setembre de 1885 (El Eco de Badalona, 12/12/1885).

160. A mitjan de gener va presentar una instància a l’Ajuntament per fer obres a uns

136. El Eco de Badalona, 09 i 30/08/1884

terrenys on tenia vinyes (El Eco de Badalona, 23/01/1897).

137. El Eco de Badalona, 25/07/1885 i 01/08/1885.

161. El Diluvio, 08/02/1897, edició de la tarda.

138. El Eco de Badalona, 07/05/1880.

162. Abras, M. Els cementiris de Badalona. Badalona, Ajuntament de Badalona, p. 50 i El

151. El Eco de Badalona, 01/02/1890.
152. El Eco de Badalona, 11/04/1891.
153. El Badalonés, 25/04/1896.

155. Ibídem.

Eco de Badalona, 09/02/1884.

139. La Vanguardia, 15/09/1885.
140. El Eco de Badalona, 29/08/1885.

163. AHPB. Pere Arnau Ribas, fol. 536-537, 16/02/1894.

141. Villarroya, J. (Dir.) Història de Badalona. Badalona, Museu de Badalona, 1999,
p. 141 i El Eco de Badalona, 23/05/1885 i 23/09/1885.

164. AHPB. Pere Arnau Ribas, fol. 1128-1174, 08/05/1897.

142. El Eco de Badalona, 07/08/1886.

Carme havia mort abans que el seu pare, el mes de maig de 1892, amb només 21 anys

165. En el seu lloc hi van ser presents els seus fills Joan i Concepció Surroca i Caritg.
(El Eco de Badalona, 07/05/1892).

143. El Eco de Badalona, 11/12/1886.

166. Tot i que desconeixem la relació amb Joan Coma, sabem que Pius Mir era un

144. El Eco de Badalona, 23 i 30/04/1887 i 07/05/1887.

advocat amic de Caritg, i Jaume Botey sempre va estar relacionat amb el difunt com a

145. El Eco de Badalona, 09/07/1887.

membre del Partit Conservador, cosa per la qual suposem que era amic de la família.

146. El Eco de Badalona i La Trompeta, 20/11/1886.

167. La Publicidad, 18/10/1899, 30/11/1899 i 29/03/1900, edició matinal, La

147. El Eco de Badalona, 12/04/1890.

Vanguardia, 26/10/1905, La Veu de Catalunya, 16/10/1906 i 01/11/1906, edició

148. El Eco de Badalona, 05/07/1890, 13/12/1890 i 10 i 12/01/1891.

matinal, i Gent Nova, 19/05/1906.
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LES FÀBRIQUES DE MOSAIC HIDRÀULIC A BADALONA
M. DOLORS NIETO SABATER
Historiadora i Conservadora del Museu de Badalona

L’any 2017, el Museu de Badalona va acollir l’exposició Catifes
de ciment. El món de la rajola hidràulica, que van organitzar la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sitges i el Consorci
del Patrimoni de Sitges, i que va recórrer diversos museus de la
Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

la tècnica emprada, i s’hi exposava un nombre important de
rajoles i mostraris que donaven a conèixer quins foren els
principals fabricants i com va anar evolucionant el disseny
d’aquests paviments, en el qual van participar reconeguts
artistes i arquitectes.

L’exposició posava en valor aquest paviment, producte de la
industrialització, que es va utilitzar molt durant el període
del modernisme i el noucentisme i fins i tot a la dècada dels
anys 1940. En situava els orígens, n’explicava i en mostrava

L’exposició va ser l’excusa perfecta per mostrar els exemplars
que el Museu conserva en els seus fons i també l’incentiu per
a una petita recerca de les empreses i fabricants badalonins
d’aquests paviments.

Vista de l’exposició amb les rajoles procedents de Badalona, i un detall de l’exposició a Badalona, amb una premsa per fer rajoles d’hidràuliques en primer terme.
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Aquest article és, doncs, el resultat d’aquesta recerca, que dona
a conèixer les empreses i tallers petits, majoritàriament familiars,
responsables d’abastar un producte que estigué present en tots els
habitatges nous construïts a la ciutat durant cinquanta anys i que,
encara avui, es troba a moltes cases i pisos de Badalona.

El mosaic hidràulic
El mosaic hidràulic és un producte de la industrialització:
materials industrials utilitzats per crear nous materials i
productes que aportaven millors solucions i donaven noves
prestacions.
El paviment hidràulic es consolida com a producte alternatiu
a la pedra natural (marbre, principalment) a partir, sobretot,
de l’Exposició Universal de París de 1867, en què l’empresa
Garret, Rivet y Cía. el presentava com un tipus de rajola que no
requeria cocció sinó que es consolidava mitjançant premses.

Paviment de Coll y Clariana (MB. Inv. 10859-10862).

A l’àrea de Barcelona hi va haver fàbriques destacables a partir
d’aquell moment, que coincidí amb un període expansiu de la
construcció d’habitatges i també d’espais industrials. També
coincidí amb el modernisme quan les empreses comptaren
amb la col·laboració d’artistes i arquitectes reconeguts arreu
del país, com Alexandre de Riquer, Lluís Domènech i Montaner,
Josep Puig i Cadafalch, Antoni Maria Gallissà o Rafael Masó.
L’èxit d’aquests dissenys, va traspassar els límits d’aquest estil,
i després es van adaptar al nou gust sorgit de l’art déco.
Portada d’un mostrari de F. Vidal y Cía.
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L’època d’or del paviment hidràulic a Badalona
Badalona viu, des de l’arribada del ferrocarril el 1848, un creixement important pel que fa a la població i l’economia i, per tant, a
la construcció d’habitatges i d’espais industrials.
A la dècada dels cinquanta del segle xix, la ciutat dobla la població
i, a partir d’aleshores, mantindrà un creixement sostingut entorn
del 15% fins a finals de segle.
En la segona dècada del segle xx, aquest augment de la població
es dispara de manera considerable fins ben entrats els anys trenta,
en els quals es dobla altra vegada el nombre d’habitants.
L’esclat de la Guerra Civil frenarà de cop el ritme de creixement
que, no obstant això, es mantindrà molt moderat fins al final de la
Segona Guerra Mundial.

Anunci de Carles Amat, 1922.

Els anys compresos entre el darrer quart del segle xix i el final de
la Segona Guerra Mundial, l’any 1945, són els de l’època d’or del
paviment hidràulic.

És en relació a aquestes dinàmiques de la ciutat que cal situar
l’aparició de fàbriques i tallers que elaboren rajoles hidràuliques,
moltes de les quals també fan pedra artificial o altres elements
destinats a la construcció.

El creixement demogràfic de la ciutat esmentat es reflecteix en
el nombre de llicències d’obres particulars que s’atorguen per a
la construcció d’habitatges. Si en la primera dècada del segle xx
la tendència es manté força estable, durant la segona dècada,
progressivament, es dobla. Als anys vint la demanda de permisos
i llicències es dispara fins a triplicar la de la dècada anterior i,
encara que s’estabilitzarà, no serà fins a l’esclat de la Guerra Civil
que aquesta activitat no decaurà de cop i volta. Altra vegada
als anys quaranta, es dispararà la demanda de llicències d’obra,
primer per la recuperació dels danys de la guerra i posteriorment
per a noves construccions.

A partir de les dades que es troben a la Matrícula de la
Contribució Industrial,1 podem dir que a començament de segle xx hi ha una única societat que fabrica rajoles hidràuliques,
a la qual ben aviat se n’hi afegiran dues més. A principi dels
anys vint, el creixement demogràfic i la demanda d’habitatges
de nova construcció seran el marc idoni per a l’obertura de noves empreses. L’any 1925, set empreses cotitzaven segons la
Matrícula de la Contribució Industrial, una més l’any 1936, i
l’any 1945 eren set altra vegada.
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Història de les fàbriques més antigues

que la societat ha estat proveïdora dels paviments del Palau de
Justícia de Catalunya (1887-1908), de l’edifici de la Nova Duana
(1896-1902) i de l’enrajolat de l’Hospital Clínic de Barcelona
(1906).

Coll y Clariana
A les darreries del segle xix, a Badalona hi ha una fàbrica de
rajoles hidràuliques, la de Salvador Coll i Clariana, que havia estat fundada l’any 1886 i estava situada al carrer Sant
Isidre, núm. 96.

Aquesta fàbrica, amb diversos canvis de nom —Coll Clariana
(1905-1921) i Agustí Clariana Coll (1921-1939)—, continuarà en
funcionament fins a, com a mínim, l’any 1945.2

Amb el tombant del segle, va canviar de nom durant uns anys i
es va dir Sociedad Pruna y Coromina. També va canviar d’ubicació
i passà al carrer de la Indústria, núm. 130.

José Ribó y Cía., finalment Ribó y Estapé
L’any 1905, comença a tributar José Ribó y Cía., situada al carrer
de Guifré, núm. 16.3 Aquesta denominació serà baixa a finals de
l’any 1906, però a l’inici de 1907
és alta José Ribó Meya, situada al
carrer de Guifré, s/n o al núm. 283285. Amb aquesta denominació
es trobarà a la documentació
fins a l’any 1913. Després d’un
buit temporal entre 1914 i 1918,
l’any 1919 es torna a trobar una
empresa de rajoles hidràuliques a
la mateixa ubicació que actua amb
la denominació de Leopoldo Ribó
Ribet (1919-1921). Encara tornarà
a canviar de nom —segurament per
la incorporació d’un soci nou— l’any
1921, quan passa a denominar-se
Ribó y Estapé. Ribó y Estapé té la
seu al carrer de Guifré cantonada

L’any 1904, la revista El exportador Español publica un reportatge
de la ciutat de Badalona i la seva indústria, i aquesta empresa
hi surt esmentada.
Destacà de manera notable i, quan l’any 1910 se celebra l’Exposició d’Indústries Locals a les dependències de la indústria tèxtil
Giró (actualment la Biblioteca de Can Casacuberta), s’esmenta

Anunci de Ribó & Estapé.

Anunci d’Agustí Clariana, 1921.
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amb Garriga, però ben aviat es traslladarà a Baldomer Solà,
núm. 206 (davant de la casa Canals) i, un temps més tard, obrirà
despatx al carrer Valentí Almirall (al barri d’Artigues) i al carrer
Weyler, núm. 96.
Sembla que al final de 1928, l’empresa tanca —o hi ha un
canvi de socis— i no es torna a trobar fins a l’any 1930, amb
la denominació de Jaume Estapé Culla. Amb aquesta mateixa
denominació encara funcionava l’any 1945.

Fàbriques de paviment hidràulic
de Badalona fins a l’any 1945
Agustí Argelich, La Hidráulica (1924-1936, 1943-1945)
Amat Pujol (1920-1926)
Coll y Clariana (1886-1945)

Anunci de Ribó & Estapé, 1927

Estapé Culla (1930-1945)
Francesc Batlle Miralles (1924-1936, 1945)
Francesc Viñals Gascón (1929-1936, 1942-1945)
Joan Cañellas (1928-1936)
Joan Fornaguera Garriga (1931-1936, 1941-1945)
Joan Padrós Fornaguera (1936, 1942-1945)
Juan Vidal y Cía. (1901-1915)
Joaquim Fluvià (1924-1926)
Josep Guirao Torrecillas (1936)
Josep M. Caballé Magrinyà (1922-1926)
Pere Querol Ricart (1930-1942)
Querol Muñoz y Cía. (1926-1928)
Ramon Amat (1916-1924)
Ribó y Estapé (1905-1928)
Tarjeta d’Agustín Argelich.
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Pàgines d’un mostrari de Ribó & Estapé, amb models diferents de paviment.
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Notes
1. La contribució industrial i de comerç era un impost directe que s’organitzava
a efectes recaptatoris com un impost de quota. Es dividia en dues parts, una fixa i
l’altra variable i proporcional en funció de l’activitat. Les quotes, les fixaven les Corts
espanyoles i gravaven totes les persones que exercien qualsevol activitat industrial,
de comerç, professió, art i ofici. L’Estat establia la quantitat que s’havia de recaptar
i la base impositiva per municipis, per extensió o qualitat de l’activitat o per nombre
i tipus de màquines d’una determinada indústria. Es va implantar l’any 1845; des de
l’any 1992, el seu equivalent és l’IAE (impost d’activitats econòmiques) i abans, entre
el 1980 i el 1991, havia estat la llicència fiscal d’activitats comercials i industrials.

2. A partir de 1911, Coll y Clariana (amb qualsevol de les seves denominacions) també
cotitza com a fabricant de pedra artificial.
3. Durant aquests dos primers anys, José Ribó y Cía. també tributa com a fabricant de
pedra artificial.
Font utilitzada: Matrícula de la Contribució Industrial i de comerç (AHBDN. Ajuntament
de Badalona).
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LA BOTIGA MODERNISTA DE L’ANÍS DEL MONO DEL
CARRER DE FERRAN DE BARCELONA, UNA REFORMA
DE JOAN AMIGÓ I BARRIGA
ANNA ISABEL HERNÁNDEZ TUDELA
Historiadora de l’art i doctorant

Introducció
L’any 1902 l’Ajuntament de Barcelona va començar a premiar el
millor establiment comercial inaugurat cada any en el Concurs
anual d’edificis i establiments Urbans (fig. 1). Aquest concurs ja
existia des de 1899 per premiar els millors edificis públics i privats
de caràcter no comercial. El primer premi fou per a la reforma
d’Antoni Gaudí a la Casa Calvet, important per ser el primer edifici
d’habitatges de l’arquitecte. Considerat un precedent del premi
FAD, l’esdeveniment va estar vigent fins a l’any 1930 amb algunes
interrupcions. 1

3. Menjador de la Fonda España, al carrer Sant Pau, núm. 9. Hemeroteca Digital de BNE. Arquitectura y construcción. Gener de 1904, p. 17.

Les botigues guardonades foren executades per arquitectes de
primer ordre, que posaven tot el seu enginy per a oferir solucions
captivadores i plenes d’efectes visuals, on les arts decoratives van
assumir el protagonisme per sobre de la importància dels elements
constructius o estructurals. Alguns dels establiments premiats
més importants foren els desapareguts Bar Torino, de 1902 (fig. 2)
—on van intervenir Antoni Gaudí i Josep Puig i Cadafalch— i l’establiment de fotografia Audouard, de 1905, ubicat a la planta baixa
de la casa Lleó Morera; i la Fonda Espanya, de 1903 (fig. 3), obra
de Lluís Domènech i Montaner. Fou en aquest concurs que la

1. Guardó per als edificis premiats en el Concurs
anual d’edificis i Establiments urbans, organitzar
per l’Ajuntament de Barcelona. Encara avui es
poden veure aquestes plaques en els edificis
que es conserven. Anuario de la asociación de
arquitectos de Cataluña de 1909.

2. Cafè-restaurant Torino al Passeig de Gràcia,
núm. 18. Hemeroteca Digital de BNE. Álbum
Salón, 1 de gener de 1904, p. 64.
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botiga de l’Anís del Mono de Vicenç Bosch (fig. 4), oberta al 1905
al carrer de Ferran2 de Barcelona, va guanyar la menció honorífica.
Segons la deliberació del jurat, mereixia el premi «por el deseo de
su dueño de contribuir al realce de dicha calle».3 Efectivament, el
propòsit del certamen era premiar les construccions que seguien
una estètica convenient i educar en el gust arquitectònic. La idea
d’ordenar les solucions decoratives dels edificis a través de premis ja s’utilitzava en altres ciutats com Brussel·les, la qual va servir
d’inspiració al consistori barcelonès.4
Vicenç Bosch va encarregar la direcció de les obres de la botiga de
l’Anís del Mono a l’arquitecte badaloní Joan Amigó i Barriga (18751958), que ja treballava en les obres de remodelació de la fàbrica de
l’empresa a Badalona des de 1904, aquesta tasca en la qual rellevava
el seu padrastre, el mestre d’obres Jaume Botey i Garriga.
El carrer de Ferran (fig. 5) era el més luxós, elegant i comercialment
més actiu de tot Barcelona des de mitjan segle xix fins que el
protagonisme passà progressivament al Passeig de Gràcia. És per

4. Botiga de l’Anís del Mono al carrer de Ferran. Vista exterior del despacho de Anís del Mono. Fernando VII, 30.
Arxiu Comarcal Alt Empordà, Col·lecció d’imatges, núm. 12009. Autor: desconegut.

5. Comitiva pel carrer de Ferran. Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Autor: Frederic Ballell.
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aquest motiu que calia idear un programa decoratiu atrevit que
captés l’atenció dels compradors. El 1903, la botiga Fundición
Artística Masriera i Campins5 (fig. 6) va encetar en aquest carrer
les façanes amb un gran afany decorador, amb una composició
musiva en la façana d’arrel simbolista. Anys més tard de la proposta
dels Bosch, l’extravagància compositiva va quedar representada el
1911 a la Casa Mañach de l’arquitecte Josep Maria Jujol 6 (fig. 7).
”El carrer Ferran estava en el seu grau màxim d’esplendor, estava

fet un veritable estoig d’or per les il·luminacions esplèndides i la
presentació brillant dels articles en exposicions sumptuoses que
els botiguers feien. Les botigues eren un vertader desvessall de
riquesa”. Amb aquesta minuciosa descripció retrata el carrer
l’escriptor i advocat Alexandre Bulart Rialp.7 El tracte dels botiguers
als clients era també exquisit: Joaquim Maria Nadal explica a Mi
Calle Fernando, obra dedicada al carrer, com els clients eren rebuts
a la porta per alguns dels botiguers.8

6. Façana de la botiga Fundición artística Masriera i Campins de 1903. Hemeroteca Digital de BNE Hojas selectas
1-1903, p. 1029

7. Façana de Casa Mañach obra de Josep Maria Jujol de 1911. Hemeroteca Digital de BNE.
La Ilustració catalana. 5-2-1911, núm. 400, p.5.
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En aquella època la botiga de l’Anís del Mono fou l’únic establiment al carrer de Ferran dedicat a la venda de licors i aiguardents,9 una opció ambiciosa ja que atorgava al producte una
consideració d’exclusivitat i refinament. Se sap que a la mateixa època hi havia la joieria Masriera, la botiga d’en Carreres,
les pastisseries de Can Massana i de Can Llibre, el perruquer
Lafont, i botigues de robes, cortinatges, llenceria, ventalls i articles de novetats.10 Just al costat de la parròquia de Sant Jaume, la nissaga de fotògrafs coneguda com els Napoleón tenia un
aparador, on exhibia els retrats de persones importants i de la
família reial,11 i esdevingué un lloc d’aturada obligada per part
dels passejants del carrer. Molt a prop, la guanteria Comella
—ubicada al carrer de Ferran, cantonada amb Avinyó— era famosa per encarregar a un jove Gaudí l’estand per a la fira de
l’Exposició Universal de París de 1878 que impressionà Eusebi
Güell, propiciant així l’inici de la relació de l’arquitecte amb el
seu mecenes.12

els costums i en el comerç. Aquelles botigues fosques, negres,
plenes d’escarabats i teranyines, on entraven el gènere com si
l’entressin en un presidi, s’havien obert a la llum i tenien amples
vidrieres i esbarjo i ventilació; aquells escriptoris esquifits com
nínxols comercials, on tenien el tenedor com un ocell plomat,
només amb la ploma d’escriure, ja eren sales espaioses, amb
armaris, amb claraboies, i fins amb estora, i fins amb cadires;
aquells magatzems apilotats que els sacs treien l’amo a fora,
s’havien engrandit arreu, i l’olor de floridura s’havia tornat flaire
d’era, i la llum entrava a les coves, i la blancor en les tenebres, i
la netedat en aquells caus, i la vida moderna floria».15
Vicenç Bosch sabia com era d’important la publicitat. Per aquest
motiu, ja des dels inicis de la seva activitat econòmica i juntament amb el seu germà Josep Bosch16 va anunciar-se en diaris,
cartells al carrer, en tramvies, en tendals, en estands a les fires
de mostres i també van ser proveïdors de la Casa Reial. Tenien
una gran presència internacional així com gran prestigi per ser
guanyadors de molts premis en les exposicions en què participaven.17 Totes les campanyes de màrqueting van donar fruits, i
ja el 1884, en l’obra literària La Regenta, Leopoldo Alas “Clarín”
fa sortir a escena el licor.18 Una altra anècdota que situa i contextualitza el renom que va assolir l’Anís del Mono és la carta
que l’explorador francès Charcot envia al senyor Bosch sol·licitant 125 litres per tal d’afrontar el fred en l’expedició al pol
Sud.19

El camí cap a la configuració d’un carrer de prestigi fou llarg:
entre 1824 i 1854 es va obrir l’eix transversal Ferran-Jaume
I-Princesa, que va connectar la Rambla amb la Ciutadella. A
més de l’ordenació de l’amplada de la via i el seu traçat rectilini,
també s’ordenà la fisonomia de les noves edificacions que es
van construir. El 1826, el mestre d’obres municipal Josep Mas i
Vila defineix un model de façana per al carrer de Ferran basada
en els principis d’ordre i simetria del classicisme, amb motllures
marcant la separació entre els pisos i amb obertures senzilles.13

El disseny de la façana i la decoració dels aparadors s’han de
considerar com uns elements més del màrqueting enfocat a
captar l’atenció dels compradors20 en un moment en què la cromolitografia havia permès la proliferació dels cartells policroms
de grans dimensions com a nou element d’anunci als carrers:
calia una decoració de les façanes que cridés l’atenció.

Abans de les reformes urbanístiques produïdes al segle xix, les
botigues a la ciutat emmurallada devien ser molt semblants als
comerços del barri de la Ribera14 que descriu Santiago Rusiñol
en L’auca del senyor Esteve, obra de 1907. «La vida d’urbanització
havia transformat el barri, però encara havia fet més estrago en
75

Sumari

A més d’intrèpids comerciants, els Bosch varen tenir gran sensibilitat estètica i varen encarregar a artistes de renom la confecció de les seves obres: el quiosc per a la venda de l’Anís a
l’estació de tren de Badalona, encarregada a Josep Puig i Cadafalch (fig. 8) i la realització del concurs de cartells, en què va
guanyar Mono y Mona de Ramon
Casas (fig. 9) amb un generós premi monetari.21 A partir de 1904 els
encàrrecs artístics i constructius
quedaren concentrats en l’arquitecte i dissenyador Joan Amigó, el
qual va realitzar per a la família el
panteó Bosch de 1907, múltiples
remodelacions de la fàbrica Anís
del Mono a Badalona, la casa d’estiueig a Arbúcies22 i les reformes
de la casa del carrer de la Soledat
de Badalona.

van participar-hi i informa sobre la importància que donaven els
Bosch al fet que les seves botigues estiguessin ben dissenyades i decorades, així com que fossin modernes i innovadores.
Aquest serà el leitmotiv que seguiran les dues botigues estables
dels Bosch a Barcelona.

Els Bosch van tenir dues botigues
abans d’obrir la del carrer de Ferran: la primera, oberta a Badalona
partir de 1879,23 donava al carrer
de Mar a través de la casa del carrer de la Soledat (fig. 10), on tenien ubicada la fassina. La segona
ja fou a Barcelona, al número 15
del carrer de Banys Nous. La Vanguardia del 31 d’octubre de 1886
fa esment dels professionals que
8. Quiosc de l’Anís del Mono a l’estació de tren de Badalona. L’Oeuvre de J. Puig Cadafalch architecte: 18961904. Barcelona: M. Parera, 1904.
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9. Primer premi del concurs de cartells de 1898. Mono y Mona,
Ramon Casas. Litografia en color sobre paper. Museu Nacional
d’Art de Catalunya.
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La botiga al carrer de Ferran, número 30
L’edifici on es va ubicar la botiga —anomenada Casa Jeroni
Juncadella—24 (fig. 11) fou erigit per l’arquitecte Josep Fontserè i
Mestres al 1853. El local va ser ocupat per diversos comerços, fins
que el 1905 Vicenç Bosch va sol·licitar al consistori de reformar la
façana del local número 30 del carrer de Ferran.25
El polifacètic arquitecte Joan Amigó va contractar un ampli ventall
d’artistes i especialistes en oficis, els quals van aplicar les novetats
en decoració per tal d’oferir uns acabats avantguardistes en l’estètica del nou-cents barceloní: un resultat digne de les expectatives
comercials de Vicenç Bosch.

10. Anunci de l’Anís del Mono a la revista Gent Nova. Imatge: Gent Nova, núm. 30 (3 de novembre 1901).

Es coneixen fins a vuit mestres d’oficis i artistes que, a través de
les seves especialitats, li van conferir un aspecte molt particular i
distintiu. Aquests són: els manyans Codina i Bayó; la Casa Doria,
proveïdora de la pedra artificial; la fusteria artística de R. Calonja
e Hijo; el mestre vitraller Francisco Pallejà; els miralls i el vidre
transparent de l’empresari Basilio Paraíso i la il·luminació de Costa
i Ponces; l’escultor modelista Joan Pujol i els escenògrafs teatrals
Salvador Alarma i Miguel Moragas.
Són nombrosos els elogis que va rebre a la premsa des de la data de
la seva inauguració, el 31 d’octubre de 190526 (fig. 12). El 1909, en
un article monogràfic dedicat a la botiga, es llegeix: «es indudable-

11. Casa Jeroni Juncadella. Plànol de la façana de la casa del carrer de Ferran, núm. 30, contigua a l’església de Sant
Jaume, Josep Fonserè, arquitecte. AMCB. Fons Ajuntament de Barcelona: A186 Comissió de Foment, exp. Fo-661
bis-C de 1853.

12. Notícia de la inauguració de la botiga de l’Anís del Mono al carrer de Ferran. La Vanguardia, 31 d’octubre
de 1905.
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mente el establecimiento comercial más lindo de la capital del principado; el acabado gusto artístico y la riqueza con que se ha decorado».27 Així mateix, els Bosch, orgullosos del resultat de la façana, van
promocionar el seu negoci a la premsa fent ús d’una fotografia de
la façana de la botiga. Concretament en el catàleg de la V Exposició
Internacional de Belles Arts de 1907 a Barcelona28 (fig. 13), prescindint —per un cop— dels recursos habituals: cartells guanyadors del
concurs de 1897,29 de fotografies de l’ampolla o del mono.
En termes estètics, el resultat de la façana fou una mica eclèctic
per la juxtaposició de recursos ornamentals procedents de diferents llenguatges artístics i per la utilització de materials diversos
que va causar gran impacte a la ciutadania, que la va considerar
d’aspecte pintoresc.30 Fins i tot el jurat del Concurs anual d’edificis i
establiments Urbans el va qualificar de no posseir estil: com suggereix l’historiador Alexandre Cirici i Pellicer,31 la botiga era avançada a l’estil barcelonès. Les decoracions carregades i opulentes que
resultaven del modernisme en alguns casos no eren tolerades per
les opinions més conservadores,32 ja que els elements escollits per
dissenyar l’ornamentació d’un edifici comportaven l’acceptació de
les ideologies que aquell estil transmetia.33
L’estil avançat —que comenta Cirici—34 es va aconseguir amb la
utilització a la façana de materials nous combinats amb tècniques
tradicionals, al servei d’un disseny de línies geometritzants i
abstractes proporcionades pels vitralls de formes ondulants i circulars
d’estil japonès. La part central, dominada per l’ús del vidre en tres
tècniques —vitrall a la part superior, vidre a l’àcid a la porta d’entrada
i vidre transparent als aparadors— (fig. 14) queda flanquejada per
dos aparadors laterals de vidre transparent emmarcats amb marbre
regenerat de la casa Doria, tot formant un oval truncat (dues falses
pilastres adossades al marbre amb pseudocapitell i base a mode de
motllures decoratives planes.

13. Anunci de la premsa en el qual surt la façana de la botiga de l’Anís del Mono. Catàleg de la V Exposición Internacional
de Bellas Artes de 1907. Barcelona: Imp. de Henrich y Cia., p. 397.
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14. Detall de l’ús de tres tècniques en vidre a la façana. Fragment de Vista exterior del despacho de Anís del Mono. Fernando VII, 30. Arxiu Comarcal Alt Empordà,
Col·lecció d’imatges, núm. 12009.
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15. Detall de la part superior de la façana. Fragment de la fotografia de la façana de l’Anís del Mono. Arxiu Comarcal Alt Empordà, Col·lecció d’imatges, núm. 12009.

L’exuberància decorativa se centra a la part superior de la façana (fig. 15), protagonitzada per un
rètol de marbre artificial, la combinació en els laterals de medallons amb decoració daurada en
duroxila i flors metàl·liques. En el rètol apareix el
nom del propietari —Vicente Bosch— que a partir
de 1901 serà també el nom de l’empresa. Tot el
conjunt fou coronat per una ambiciosa marquesina de vidres corbats i flors esquemàtiques, en les
làmines de la qual s’inscriu el nom del principal
producte de l’establiment: Anís del Mono.

16. Làmpada elaborada per la societat
Costa i Ponces. Anuario de la Asociación de arquitectes de Cataluña, 1901.

amb l’ajuda de l’empresa Costa i Ponces (fig.
16), va proporcionar quaranta-cinc bombetes
elèctriques per a la façana, per realçar els materials empleats seguint els recursos escenogràfics proposats pel tàndem de decoradors
teatrals Salvador Alarma i Miquel Moragas
(fig. 17). Paraíso havia patentat el 1904 el
sistema de bombetes elèctriques aplicat a la
decoració metàl·lica (fig. 18).

17. Retrat de Salvador Alarma.
Dibuix sobre paper, obra de Ramon Casas, 1906-1908. Museu
Nacional d’Art de Catalunya.

Un precedent en la utilització de múltiples
bombetes elèctriques decoratives per a la façana es trobava en
l’establiment anomenat Concert Parisiana obra de l’arquitecte
Édouard Jean Niermans de 1898 a París.35 L’addició de les
bombetes a la pell de la paret és una derivació de l’ús de garlandes

Malgrat tot, el més impactant del conjunt són les
flors que emergeixen de la paret i de les quals sobresurten bombetes elèctriques. Basilio Paraíso,
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de flors que contenen bombetes, usat per exemple a l’interior de
l’Hotel Terminus36 de Barcelona, o bé a les sales del palau Baró
de Quadras, que dona testimoni que era també habitual en un
entorn domèstic.
La iniciativa de Bosch i Amigó de contractar artistes teatrals no
va ser un cas aïllat ni inventat pel modernisme.37 Els esplèndids
i famosos establiments de Barcelona, com el cafè-restaurant
Torino, el Novedades, la Maison Dorée, el Café de las Delicias
o l’Edén Concert, van ser decorats per escenògrafs de renom
com Soler Rovirosa i Oleguer Junyent. Així mateix, tampoc és un
producte únic en la producció artística d’Alarma i Moragas, ja que
el despatx de l’Anís del Mono va ser l’inici d’altres decoracions,
com el Cinematògraf Poliorama, el Cafè La Lune, el Cinema Doré,
Objetos Sanitarios Sangrà, el Teatre Monopol de Tarragona i el
Teatre Cervantes a Buenos Aires.

18. Patent registrada per Basilio Paraíso consistent en
un sistema de bombetes elèctriques amb decoracions
metàl·liques. Archivo Histórico OEPM. Patent d’invenció,
núm. 33.814 de 1904.

Tant arquitectes, artistes plàstics com escenògrafs s’encarregaven fer guarniments de carrers, envelats i carrosses per a festejos
populars. La cavalcada histórico-artística de les festes de la Mercè
de l’any 1902 fou dissenyada i executada per Alarma i Moragues;
i curiosament l’Anís del Mono hi estava ben representat amb una
carrossa on apareixia un mono al costat de dues columnes i dues
esferes.38 Un cop més, els Bosch van tornar a comptar amb els
reputats escenògrafs per a la carrossa de la celebració del viiè
Centenari de Jaume I el 1908. (fig. 19).
La subtilesa fa que els aparadors de línies esveltes de ferro siguin
poc perceptibles i sembla com si les ampolles exposades flotessin
sense suport. Aquest gran treball de metal·listeria va ser realitzat
en el taller mecànic de Lorenzo Codina i Agustí Bayó, obra que es
complementà amb el tirant de la porta representant les inicials
“V” i “B”, en al·lusió a les inicials del comitent, Vicenç Bosch.

19. Cavalcada amb motiu de la festa de Jaume I. Retrat d’un carro d’Anís del Mono decorat per Moragas i Alarma. Arxiu
Fotogràfic de Barcelona. Autor: desconegut.
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La combinació de ferro i vidre per als aparadors reforça la
concepció elegant del conjunt, però sorprèn que no s’observi
cap detall de fusta a la façana, tot i haver contractat per a la
decoració interior el taller especialitzat en marcs de fusta per a
comerços R. Calonja e Hijo. La fusta es considerava un material
poc apropiat per al carrer més elegant de Barcelona, per això en
aquesta època els comerços més selectes del carrer estaven fets
amb ferro i vidre, marbre, mosaic gres i pedra natural. Aquesta
tendència no fou única a Barcelona: ja al segle XIX a Londres39
era habitual pintar els marcs de fusta de les botigues per imitar el
marbre i la pedra granítica. Gràcies a l’ús del ferro per sustentar
les fulles de vidre dels aparadors, els vidres van poder ser més

grans, fins i tot podien ocupar tota la façana amb una sola fulla
plana. A aquesta innovació se li ha d’afegir la propietat de
ser vidres cada cop més transparents.40 L’empresa de Basilio
Paraíso va ser l’encarregada d’introduir-los a la botiga, així com
els miralls de la sala interior. Paraíso va conjuminar els seus
esforços per millorar els procediments d’obtenció d’aquest
producte —vidres transparents— a partir de les nombroses
patents que va registrar. 41
Les innovacions en la indústria de materials de construcció al
llarg del segle XIX van augmentar els materials disponibles, van
abaratir els costos i van crear nous efectes. Les rajoles de cartró
pedra, el paviment hidràulic o l’anomenada pedra artificial foren
uns dels invents més àmpliament difosos. La pedra artificial,
juntament amb el fang, el guix i el ferro, van fer possible la
gran expansió urbanística i la demanda de material per a les
exposicions de mostres internacionals.42
A la façana de la botiga de l’Anís del Mono es va utilitzar “una
composición pétrea especial”.43 Evelio M. Doria Bonaplata,
enginyer químic industrial,44 (fig. 20) des de 1895 feia assajos
amb pedra artificial; el 1903 va començar a manufacturar
“materiales de construcción y ornato, especialmente fabricación
de maderas y mármoles regenerados, pavimentos sin junturas
de madera-piedra”45 (fig. 21). Doria va proporcionar a la forta
demanda de material constructiu de Barcelona nous tipus de
pedra artificial, més assequibles que els materials tradicionals,
tant econòmicament com logística.

20. Retrat d’Evelio Doria Bonaplata pintat per Fèlix
Mestres. Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional
de España. Álbum Salón, 1 de gener de 1904, p. 41.

Les decoracions daurades de la façana i de l’interior van ser fetes amb duroxila, una variant de pedra artificial utilitzada durant
el període 1903-1911.46 La duroxila estava fabricada a base de
serradures aglomerades i podia substituir la fusta (fig. 22).

21. Anunci Doria. Anuario de la asociación de arquitectos de
Cataluña, 1909.
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El marbre regenerat usat a la façana, inclòs en la patent d’explotació de Doria de 190447 amb el nom de marmorina, era un marbre
artificial introduït feia poc a Londres amb el nom de Moreau-Rae,
i consistia en la transformació de pedres calcàries ordinàries en
pedres de tots els tons amb aparença de marbre.48 L’ús de trossos de materials per a la confecció de pedra o marbre artificial ja
es esmentat en l’antiguitat per Vitruvi amb l’ús de pols de marbre
per a la confecció de paviments.49 A Europa el terme usat durant
els primes anys en el mercat és Xylolith; així apareix a les patents
registrades a Alemanya, d’on procedia una de les empreses més
importants del sector: Otto & Co., de Postchapel.

Les possibilitats decoratives de la pedra artificial van quedar
perfectament demostrades per les obres exposades en el local
comercial d’Evelio Doria, a la ronda Universitat. Són obres d’irrefutable bellesa executades per artistes com l’escultor Manuel
Fuxà Leal i Josep Triadó i Mayol (fig. 23). La botiga Doria a la
Ronda Universitat va guanyar un accèssit al Concurs d’Edificis i
Establiments urbans de 1905. El nou material permetia modelar
usant les mateixes eines que es fan servir per a la fusta, realitzar
objectes i relleus pintats i decorats, així com incloure dibuixos en
els paviments monolítics amb coloracions.

22. Arrambador amb fris decoratiu de
duroxil·la. Anuario de la asociación de arquitectos de Cataluña, 1909.
23. Xemeneia exposada a la botiga d’Evelio Doria a la Ronda Universitat. Hemeroteca Digital de BNE. La il·lustració
catalana, 1 d’abril de 1906.

83

Sumari

Interior

dues en vidre formant la pantalla de les làmpades, flors artificials
simulant ser naturals i fris decoratiu en duroxila. Incloure flors
naturals dins el programa decoratiu era un recurs comú ja utilitzat
des de l’antiguitat i també en establiments coetanis, com el
Cinematògraf Poliorama, dissenyat per Alarma; l’Hotel Colón i
l’American Bar.50

A l’interior (fig. 24) segueix predominant el motiu floral; en concret
les flors representades són roses canines, margarides gegants i
miositis que s’apliquen a la composició en diferents tècniques:
flors esculpides en els capitells de les columnes, d’altres pintades,

24. Interior de l’Anís del Mono. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges.
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L’arc carpanell que divideix l’estança és sustentat per dues columnes helicoïdals aparellades i fetes amb un material brillant, que
produeix reflexos metàl·lics i modulacions de colors a la paret,
a través de petites peces a mode de mosaic romà, compost per
tessel·les minúscules en vermiculatum.52 Per la solució de l’acabat,
sembla factible que estiguem parlant de l’ús, un altre cop, de pedra artificial de la Casa Doria, concretament esmalteina.52
La textura de la paret proporcionada pel jardí petri va ser obra
de l’escultor modelista Joan Pujol, que va dominar la tècnica de
la pedra artificial gràcies a l’experiència que va adquirir en la seva
etapa professional junt amb Josep M. Barnadas.53 A la casa Trinxet de Josep Puig i Cadafalch, ambdós escultors van dur a terme una detallada obra escultòrica, en la qual és protagonista un
tipus de flor molt semblant a l’emprada a la botiga de l’Anís del
Mono (fig. 25).
El mateix sistema de petites bombetes elèctriques dins de
la decoració floral de la paret exterior segueix a l’interior. Els
efectes lumínics formaven part del programa decoratiu d’un local
comercial i els portaven a terme els escenògrafs professionals,
que aplicaven tècniques teatrals per multiplicar les possibilitats
que el comerç captés l’atenció. Salvador Alarma és considerat
pels tractadistes teatrals com el mestre de «a luz pintada» l, que
creava «suntuosos escenarios»,54 ja que la llum que aplicava als
escenaris eran pròpias dels efectes lumínics d’un quadre. Així és
descrit el resultat: «La iluminación profusa contribuye también
a la impresión placentera que causa el decorado en general».55
La família Bosch tenia especial predilecció per la il·luminació, i
al 1909 van instal·lar un rètol lluminós a la plaça Brouckère de
Brussel·les; en foren pioners perquè només n’hi havia dues més
en tot Europa, els de les firmes Berlitz i Maggi de París. També van
patrocinar un espectacle de pirotècnia en el marc de l’exposició

25. Casa Trinxet. L’Oeuvre de J. Puig Cadafalch architecte: 1896-1904. Barcelona: M. Parera, 1904.
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26. Anunci de l’empresa de fusteria artística R. Calonja e hijo. Construcciones en madera de R. Calonga é hijo.
Barcelona: Arturo Suárez, ca. 1900.

27. Projecte de cadires de R. Calonja e hijo. AUDET Y PUIG, Andrés. Carpintería Artística. Barcelona: Centro Editorial
Artístico de Miguel Seguí, ca. 1900.

Universal de Brussel·les de 1910, assessorat per Joan Amigó.56
La il·luminació interior queda potenciada pel moble central, en el
qual hi ha uns elements circulars que reflecteixen la llum.

i mobiliari per a establiments, la premsa s’hi refereix com «muy
importante y acreditado establecimiento de carpintería artística
que se vienen dedicando con gran éxito desde muchos años».58 I
a partir de 1909 també van fer parquets i mosaics de fusta, per la
qual cosa van editar un catàleg.59 Joan Calonja, gràcies a la seva
formació a l’Escola de Belles Arts de Barcelona,60 va ser director
artístic de les obres de reforma del Cafè Alhambra i dissenyador
del seu mostrador principal (fig. 29). La fusteria també va acollir
nous procediments que permetien els avanços de la industria:
el 1903 R. Calonja e Hijo van adquirir sis electromotors61 i van
passar a anomenar-se Grandes Talleres Mecánicos.

La fusteria anar a càrrec de l’empresa R. Calonja e Hijo (fig. 26),
formada per Ramon Calonja Insense (1838-1913) i Joan Calonja Lagarriga (1864-1922).57 Pel fet d’utilitzar pedra artificial a la
façana i aparadors de metall, és factible considerar que el taller
va ocupar-se dels mobles de l’interior (fig. 27). Malgrat les poques línies que la historiografia els ha dedicat, va ser un taller
amb una àmplia producció dins del modernisme, col·laborant en
grans obres juntament amb arquitectes modernistes de primer
ordre, com als projectes del Café Oriente, Sastrería y Camisería

La línia dels mobles suggereix una influència parisenca amb
l’addició de decoració floral daurada. Aquest complement àuric
s’assembla a l´estil desenvolupat per Louis Majorelle —ebenista

P. Comas, el Cafè-Restaurant Torino i la Llenceria Jaumà (fig. 28).
Especialitzats en frontons de fusta amb decoració modernista
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28. Antiga llenceria Jaumà: façana de fusta realitzada per R. Calonja e Hijo.
Imatge: Anna Hernández.

29. Projecte pel disseny principal del Cafè Alhambra. Carpintería Artística. Barcelona: Centro Editorial Artístico de
Miguel Seguí, ca. 1900.

de Nancy— que incorporava formes que havien evolucionat cap

darrer cas, el moble encara es conserva a la fàbrica de l’Anís del
Mono a Badalona.

al modernisme juntament amb decoracions en bronze daurat,
motiu àmpliament usat en els mobles estil Lluis XV. Tots els

Els mobles que apareixen són vitrines, exceptuant uns bancs a
cada banda i un haute sellete62 o suport elevat, un moble que pels
volts de 1900 va tenir gran èxit en els salons francesos i servia
per donar valor a un element exposat, en aquest cas una botella
de l’Anís del Mono.

mobles porten la mateixa decoració: una flor envoltada de fulles.
I en el moble de la dreta (fig. 30) s’ha afegit la imatge iconogràfica
corporativa per excel·lència: un homínid tallat a la part superior
del moble. El mono assegut amb les cames creuades i amb una
ampolla d’Anís del Mono a la mà serà freqüent en els mobles

Els vitralls ondulants amb cercles a la façana, la marquesina, i el
vitrall emplomat que anuncia amb lletres “Champagne” a l’interior van estar dispensats per la casa Pallejá (fig. 35). Francisco Pallejá es troba anunciat en l’Anuari Riera de 1904 com a fabricant
de vidrieres de colors i mussolines63 i va tornar a col·laborar

usats per a fires i exposicions: per exemple, a l’exposició HispanoFrancesa de Saragossa el 1908 (fig. 31), a la III Fira Oficial de
Mostres de 1922 (fig. 32), a l’Exposició d’Agricultura i Hidràulica
de 1927 (fig. 33) i a la Fira de Mostres de 1947 (fig. 34). En aquest
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30. Interior de la botiga de l’Anís del Mono. Apareix una vitrina decorada amb l’homínid i l’ampolla d’anís. Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges.
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en una obra de l’arquitecte Amigó en els vidres de colors per
a la Farmàcia Surroca64 de Badalona, projecte també de 1905.
Els avanços en la indústria vidriera amb la tècnica del laminat
van permetre disposar de fulles d’espessor regular i dimensions
normalitzades a preus competitius, així com els colorants químics van ampliar la gama dels vitralls.
La paret del fons està feta de vidre en forma diamantada igual
que la ampolla d’Anís del Mono. Un rètol recorre tota la paret
del fons: «proveedores de la casa real». També s’observa un cartell promocional de petites dimensions amb vitralls emplomats
de colors on s’escriuen les paraules “Champagnes Bosch”. A més
de l’anís, els germans Josep i Vicenç Bosch comercialitzaven des
de 1880 licors i vins estrangers; i a partir de 1888 vins escumosos francesos,65 que més endavant també produïen, a la societat
constituïda conjuntament amb Mariano Fuster i Fuster, anomenada Bosch i Fuster. Aquest rètol juntament amb el medalló dret
de la façana està en correlació amb la promoció del xampany i
enllaça amb la imatge, a la paret interior de la botiga, d’uns terrenys agrícoles en una masia. La imatge s’ha de relacionar amb
alguna de les terres que posseïen els Bosch per obtenir la matèria
primera de les begudes, la masia Can Cabres, al barri de Pomar de
Badalona, o bé les finques de Puebla de Almoradiel i Quintanar de
la Orden.66

31. Estand Anís del Mono a l’exposició hispanofrancesa de Saragossa, 1908. Hemeroteca Digital de BNE. Mercurio.
Revista comercial ibero-americana, 1 de novembre de 1908.

Malauradament, no es coneix fins a quina data va estar oberta
la botiga, però l’última notícia en premsa és de 1921, on apareix
anunciat el negoci en l’Anuari Bailly-Ballière67. També es pot observar la botiga al fons d’una imatge datada entre 1910-1920 del
fotoperiodista Josep Brangulí.68
A partir de 1912 i coetàniament a la botiga de l’Anís del Mono,
els Bosch posseïen un despatx al número 10 del carrer de la
Mercè (fig. 36), en un edifici aristocràtic (fig. 37) davant de la basílica
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que dona nom al carrer. Des del 1930 fins a 1980 la totalitat de
l’edifici va estar en mans de l’empresa,69 cosa que deixa veure els
quantiosos beneficis econòmics que els Bosch varen aconseguir
amb la producció i la venda de l’Anís del Mono.

a l’ombra de figures de gran fama i renom que han protagonitzat
la majoria d’estudis i investigacions.
L’arquitecte Joan Amigó va saber orquestrar una gran varietat d’arts
decoratives en les seves obres arquitectòniques: hi destaquen
elements de forja, ceràmica, esgrafiats, vidres de colors i a l’àcid.
Aquesta habilitat integradora de les arts de l’arquitecte Amigó –ja
implementada en les seves obres més primerenques– va quedar
magníficament demostrada en la botiga de l’Anís del Mono del
carrer de Ferran de Barcelona.

La botiga de l’Anís del Mono del carrer de Ferran de Barcelona
forma part del gran volum d’obres modernistes desaparegudes.
Amb aquest escrit es vol contribuir al coneixement del patrimoni
perdut, així com legitimar la gran tasca de múltiples tallers,
artistes i especialistes dels oficis que durant molts anys han restat

32. Estand del licor Anís del Mono
a la III Fira Oficial de Mostres de
Barcelona, 1922. Arxiu Nacional de
Catalunya. Autor: Brangulí.
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33. Estand d’Anís del Mono a l’Exposició d’Agricultura e Hidràulica, 1927. Arxiu Nacional de Catalunya. Autor: Brangulí.

34. Estand de l’empresa Anís del Mono a la fira de mostres de l’any 1947. Arxiu Nacional de
Catalunya. Autor: Gabriel Casas i Galobardes.
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35. Detall de l’interior de la botiga.

36. Anunci del despatx de l’Anís del Mono al carrer de la Mercè, 10. Hemeroteca Digital de BNE.
El año en la mano, 1912.
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Notes
1. OJUEL SOLSONA, Maria. “El concurs municipal d’arquitectura i decoració de Barcelona (1899-1930)”. Matèria: Revista d’Art. Barcelona, 2006-2007, núm. 6 -7, p. 257284.
2. El carrer de Ferran ha tingut molts noms al llarg de la seva història: Fernando, Fernando VII, Fivaller, Duque de la Victoria o Mayor del Duque de la Victoria. A partir de
1910, l’Ajuntament acordà canviar el nom a carrer de Ferran. PORTAVELLA, Jesús.
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MONTALEGRE: INSTITUT ANTITUBERCULÓS I HOSPITAL
D’INVÀLIDS DE GUERRA
FRANCESC PALACIO SERRA I ENRIC CABALLERIA LAMELAS
Historiadors

Introducció

diverses iniciatives impulsades per la població, com els Segells
Pro Infància,3 que es posaven a la venda per recaptar fons. En
el pla sanitari, concretament, Badalona comptava amb diversos
centres en funcionament: la Casa de Guariment, el Dispensari
Municipal, la Casa Empar per a l’atenció dels infants, l’Asil Roca i Pi,
un establiment de la Creu Roja, i el recentment construït Hospital
Municipal.4 No obstant això, eren insuficients per a una població
d’unes 60.000 persones. Moltes d’aquestes institucions rebien
donacions de particulars, els quals aportaven el que bonament
podien,5 i que es van incrementar durant la contesa bèl·lica.

La Guerra Civil espanyola de 1936-1939 va trasbalsar moltes
coses a Catalunya. Per a la cartoixa de Santa Maria de Montalegre
(Tiana, Maresme), que havia patit moltes transformacions des
de mitjan segle xix,1 la Segona República i la Guerra Civil van
significar un nou canvi, que la portaria a convertir-se, breument,
en un recinte sanitari antituberculós, gestionat per l’Ajuntament
de Badalona i, posteriorment, en un hospital per a malalts i ferits
de guerra. Així, l’objectiu d’aquest treball és analitzar, a través
de la documentació, la bibliografia i els fons d’hemeroteca,2 els
fets i la forma com es van desenvolupar aquestes activitats a la
cartoixa i aclarir, en definitiva, quines van ser les vicissituds del
cenobi durant els anys de la República i de la guerra.

L’habilitació del recinte eremític de la cartoixa com a sanatori
antituberculós va tenir un objectiu doble: primer, redreçar la
situació sanitària contra una malaltia contagiosa, especialment
perillosa en temps de guerra6 –sobretot tenint en compte que
l’Hospital Municipal, segons moltes opinions de l’època, era
insuficient i poc higiènic per a aquest tipus de malalts–; i segon,
les obres d’adequació de l’edifici servien per donar feina a la
població en un context de greu crisi econòmica. La Generalitat
de Catalunya, en aquest sentit, va donar facilitats als municipis,
almenys en un inici, per dur a terme grans obres.

En termes generals, i òbviament també a Badalona, la tuberculosi
va ser un greu problema de salut durant molts anys al nostre país,
especialment greu per a les capes baixes de la població. Això es
va posar de manifest als anys trenta del segle xx, quan es va donar
especial importància a la protecció de la infància, més propensa
al contagi. L’Administració pública va començar a posar en marxa
instruments per lluitar contra la malaltia, però també hi va haver
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Cap al decomís de la cartoixa

per a fer tornar, si us plau per força, tots els malalts tuberculosos
que hi havia a la Conreria a l’Hospital de Badalona, sense donar el
temps necessari [...] per a poder-los acollir en bones condicions.
[...] El comportament inhumà i salvatge dels monjos de la Cartoixa
va causar una gran indignació a tota la ciutat de Badalona.”9 Ignorem els motius exactes que van portar els monjos a fer fora els
malalts, però el que sí que és cert és que a la ciutat hi va haver una
resposta, ja que la CNT va celebrar un acte públic a la sala del Cinema Victòria, on va exigir la tornada dels tuberculosos a la Conreria.
En tot cas, sembla que els malalts de tuberculosi no hi van tornar
fins al 1937, quan s’hi instal·là el sanatori antituberculós.

El cartoixans, el 1931, havien cedit a l’Ajuntament de Badalona
l’edifici de la Conreria, situat per sobre del mateix cenobi,
que començà a funcionar com a sanatori. Aquest episodi és
relatat pel que seria alcalde de la ciutat, Joan Manent i Pesas,7
a les seves memòries.8 Explica com els monjos, amb el temor
de poder ser expulsats a causa de la discussió a les Corts
espanyoles de la dissolució dels ordes religiosos, especialment
els estrangers –com era el cas de l’orde de la Cartoixa, fundat el
1084 a França–, es van reunir amb l’alcalde Josep Casas i Costa i
van cedir l’edifici de la Conreria perquè l’Ajuntament el fes servir
com a sanatori de tuberculosos. D’acord amb el consell municipal,
Casas va acceptar l’oferta i ben aviat una quarantena de malalts
que hi havia a l’Hospital de Badalona hi van ser traslladats.

Finalment, el 20 de juliol del 1936, dos dies després de la
insurrecció del general Franco, van sortir de Badalona un grup de
persones cap a la cartoixa disposades a assaltar-la. Els fets són
relatats així per Manent: “Centenars de persones, de gent del
poble, van ésser arrossegades a cremar la cartoixa. [...] Cremaren
el taller de fusteria i el laboratori de farmàcia i de productes
químics. Tanmateix, gràcies a l’esforç d’un grup de ciutadans
[...] que envià el Comitè de Salut Pública de Badalona, es pogué
dominar totalment l’incendi i s’evità que es propagués a la resta de
la cartoixa. Així es pogué salvar la biblioteca [...].”10 Sense aturarnos a parlar del destí dels monjos cartoixans, uns fets ben tractats
a nivell bibliogràfic,11 el resultat de tot allò va ser l’apropiació de
la cartoixa per part de l’Ajuntament de Badalona, malgrat estar
enclavada al terme municipal de Tiana. Això sí, la Generalitat es va
declarar propietària legal de l’edifici.12

Tot i que, segons l’opinió de Manent, a la Conreria no hi concorrien
les condicions idònies a causa de la humitat i la manca d’aigua
corrent i d’electricitat, hem de creure que la situació dels malalts
va millorar considerablement, instal·lats en un entorn natural molt
més positiu per a la salut que no pas l’hospital, en plena ciutat —
Badalona aleshores era un nucli industrial important i, per tant,
molt contaminat. Així mateix, en certa mesura, suposava apartar
el perill de contagi dels nuclis més habitats. A més, la situació
també va ser positiva per als cartoixans, que van poder romandre
durant aquests anys a la cartoixa sense haver de preocupar-se
de la dissolució d’ordes religiosos. En aquest sentit, van tenir una
relació cordial amb el consistori; de fet, els monjos aportaven, fins
i tot, aliments per als malalts, com llegums o fruita dels seus horts.

L’adequació de la cartoixa com a sanatori antituberculós

Sembla, o almenys aquesta això és el que diu Manent, que amb el
triomf del front de dretes, l’any 1934, els cartoixans van fer fora de
mala manera els malalts del recinte: “Un cop les dretes van haver
assaltat el poder [...] els monjos de Montalegre aprofitaren l’ocasió

El 1936 el Comitè de Salut Pública de Badalona va acordar
transformar la cartoixa de Montalegre en sanatori per a malalts
tuberculosos. Un cop en mans de les autoritats, el consistori
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Plànol de l’any 1937, corresponent al projecte d’adaptació de l’excartoixa de Montalegre a sanatori, obra de l’arquitecte municipal interí Joan Pujol i Pascuet. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona. Hospital Antituberculós de Montalegre.

finalitat d’obtenir una amplia sala on situar els llits dels malalts.
Si bé, és visible a la construcció actual, aquesta substitució no
consta als plànols. També es va fer la instal·lació d’aigua corrent i
l’elèctrica, es van canviar els vidres de les finestres i es va enrajolar
el terra amb mosaic hidràulic, en substitució del cairó de terra
cuita existent, com a mesura higiènica. Es conserven actualment
l’enrajolat, la jàssera i una pica del laboratori com a testimoni
d’aquella intervenció.

badaloní va demanar, el 20 de novembre del 1936, un projecte
d’adaptació de l’edifici com a sanatori a l’arquitecte municipal
interí Joan Pujol i Pascuet. Els plànols van ser presentats l’1 de
març del 1937 a l’alcalde i aprovats pel Ple tres dies més tard,
el 4 de març.13 El pressupost del projecte va ser de 70.254,10
pessetes, i les obres les havia de dur a terme el sindicat del Ram
de la Construcció, que formava part de la CNT. L’Ajuntament
va acordar dos pagaments: un inicial de 5.000 pessetes, i un de
posterior de 65.000, a càrrec del pressupost municipal.

Un dels primers pagaments és de desembre del 1936, i de fet les
primeres intervencions consten com a pagades. No obstant això, no
hi ha altres dades que diguin que s’haguessin pagat altres treballs
en els mesos següents, tot i que s’afirma que les obres es van
acabar vers el 13 de maig. D’altra banda, el que sí que s’esmenta
és el pagament de les nòmines del personal a través de l’aprovació
periòdica, per setmanes, a les comissions municipals.14 El més
probable és que s’acabessin les reformes de més envergadura,

Les obres més destacades es van dur a terme fins al maig del 1937.
Es van fer només a les cel·les de l’ala de llevant de la cartoixa, i
la resta de les edificacions van romandre com eren abans de la
confiscació. Els treballs van consistir a adequar les cel·les com a
sales dels malalts, i la cel·la del prior com a quiròfan i laboratori. A
les cel·les s’enderrocà el mur de separació entre les sales de l’Ave
Maria i el cubiculum, que va ser substituït per una jàssera, amb la
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perquè en els mesos següents van començar a aparèixer queixes
pels problemes de finalització de les obres.
Calia, òbviament, comprar material sanitari, llits i altres elements.
No obstant això, les arques municipals anaven escasses de
liquiditat. L’alcalde Josep Martínez i Écija va demanar permís a la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat per demanar crèdits tant
per pagar aquests elements com per costejar el trasllat dels malalts
fins a la cartoixa, atès el difícil accés. Consta a la documentació
que el consistori va demanar dos crèdits: un de 2.500 i un de
52.500 pessetes.15 El primer era per pagar el material quirúrgic i
altres objectes i medicaments; el segon era per atendre el trasllat
de malalts i per al propi sosteniment del sanatori.16 Entre tot el
material, destaca un aparell de diagnosi de raigs X de la marca
alemanya Metalix de Röntgen Müller, la publicitat de la qual deia
que protegia contra l’alta tensió i les radiacions no desitjades.17
En un gran esforç econòmic per a l’Ajuntament, al final es
van gastar al voltant de 100.000 pessetes; per tant, més del
pressupost inicial. Comptem que, per exemple, fora dels crèdits,
hi ha la màquina de raigs X esmentada, però també una altra
relació d’utensilis, documentada el 1937, que van costar 13.740
pessetes,18 molt més de les 2.500 previstes. En aquest aspecte,
no cal menystenir el suport econòmic popular a través de diverses
iniciatives per recaptar fons en pro del sanatori, que feien crides:
“¡Ciudadano de Badalona! Concurre a los beneficios Pro Sanatorio
Antituberculoso y cumplirás con un deber ineludible!”19 Hi ha
constància , entre altres actes, d’un festival de variétés al cine
Nou el 29 d’abril del 1937.20
Malgrat que els treballs d’adequació de l’edifici es van acabar
teòricament al maig, per alguna raó el sanatori no va entrar en
funcionament, bé perquè potser encara quedaven obres de
caràcter menor per dur a terme o bé perquè l’Ajuntament no

Fulletó publicitari de l’aparell de raigs X Metalix de Röntgen Müller, com a secció de Phillps
Ibérica. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
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he dado para una fecha cercana, pero faltaba la consignación
correspondiente. [...] para poder dar solución a este [...] problema,
a pesar de la figura raquítica del Presupuesto Municipal, en el que
no existe cantidad presupuestada para cubrir esta atención, hube
de decidir a formular un dictamen en el que solicité una cantidad
de 55.000 pesetas, para sostener el Instituto Antituberculoso,
hasta fin de año, cantidad que ha sido aprobada en principio por
la Comisión de Gobierno, pero que hasta hoy no se ha podido
disponer de ella.”25

es podia permetre econòmicament el trasllat dels malalts. Una
de les queixes més destacades va ser el mateix maig i procedia
d’alguns malalts de la sala de Tisiologia de l’Hospital de Badalona.
José Mauricio, Juan Mas, Eloy Campos i Juan Martínez van enviar
una carta que va ser publicada a El Deber i a Vía Libre,21 i també
transmesa a Ràdio CNT,22 en la qual afirmaven que: “Desde hace 6
ó 7 meses se está trabajando en dicho convento y en la actualidad,
aquello que fué antro de hombres fanáticos, se ha convertido en
un excelente Sanatorio, que será el orgullo de nuestra ciudad.”,
però lamentaven que el projecte hagués quedat en segon terme
per darrere de la fortificació de la ciutat i per la falta d’ingressos
del consistori. Feien, també, una crida a traslladar els malalts el
més ràpidament possible, una opinió que va ser secundada per
un tal Josep Custó,23 que qualificava l’edifici d’espaiós i d’higiènic
i demanava a la ciutadania una darrera empenta per posar-lo en
funcionament.

La inauguració
Amb el sanatori probablement prou adequat per a l’atenció dels
malalts i ja batejat amb el nom d’Institut Antituberculós, el centre
va ser inaugurat oficialment el diumenge 3 de desembre del
1937.26 És ressenyable que, a banda de l’assistència dels alcaldes
de Badalona, Tiana i Montgat, van ser-hi presents el president
de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys; el conseller de
Governació i Assistència Social, Antoni M. Sbert; el de Proveïments,
Serra Pàmies, i el president del Govern de la República Espanyola,
Juan Negrín. Entre altres personalitats, hi assistí el Dr. Ballester,
director de l’establiment. Convé destacar el fet que als presents
se’ls va convidar a un dinar. Aquest fet va encendre els ànims de
la població badalonina, que es veia obligada a malviure de pocs
proveïments, i que, assabentada del dinar, va intentar assaltar
l’alcaldia i les cases d’alguns dirigents cenetistes. L’episodi va tenir
diverses conseqüències, entre les quals la dimissió de l’alcalde
Manent.27

Al setembre es manté aquesta qüestió. Florenci Entrialgo,24
exconseller-regidor de Sanitat, comenta les millores que es van
fer aquests mesos: “[...] a pesar de lo mucho que han hecho
[els consellers predecessors] y de su buen propósito, cuando
yo hube de hacerme cargo de la Consejería, todo se hallaba a
medio hacer. Procuré proseguir la labor emprendida en las
reparaciones que competían al ramo de la construcción; [...] que
se llevara a término la reparación e instalación del alumbrado y
la construcción de 50 camas, ya instaladas [...]; sólo pequeños
detalles se tienen que ultimar. Era mi decidido propósito el tener
trasladados a los enfermos el primero de julio del año en curso
[1937], pero, ¡ah desgracia! faltaban disponibilidades monetarias
para su sostenimiento. Los enfermos tuberculosos, varias veces
me han llamado para interrogarme sobre cuando podrían tener
la satisfacción de verse instalados [...]; alientos y esperanzas les

D’antuvi no sembla que la celebració d’aquest esdeveniment
tingués cap motiu al darrere, però hem volgut esmentar la
interessant versió de l’alcalde Joan Manent,28 que va veure
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retirada dels guàrdies i Lluís Companys va proposar accelerar la
legalització del sanatori fent-ne la inauguració a l’empara de la
Conselleria de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat. No
esmenta, en canvi, que l’assalt citat es va produir amb l’excusa
d’una suposada constància de presència d’armes al sanatori,29
interpretat d’antuvi com un intent de la Generalitat de quedarse la Conreria i d’afeblir la CNT, i no pas que fos una actuació
del govern central. En tot cas, les discussions van tenir també
un fort component polític, que reflectia la divisió de les diverses
faccions que ocupaven els diversos governs, un conflicte que no
tractarem aquí.

la inauguració com una necessitat imperiosa per mantenir la
cartoixa en mans del consistori. Segons ell, tant els consellers de
la Generalitat, com després el mateix president Juan Negrín, van
cobejar l’edifici cartoixà. Destaca la història que explica Manent
sobre la presència de la neboda de Juan Negrín al sanatori per
guarir-se. Allà, va ser visitada pel seu oncle i aquest devia quedar
meravellat pel lloc. Manent explica que, poc després, es va produir
la presa de la cartoixa a mitjan de 1937 per uns guàrdies d’assalt,
que van tancar el personal a les cel·les. Només l’administrador
va poder escapar i donar la veu d’alarma a l’alcalde. Continua
relatant que, després de diverses converses, s’aconseguí la

Dia de la inauguració del sanatori antituberculós. A la fotografia, diversos membres de la CNT que van assistir a l’acte, entre ells Pere Cané i Joan Peiró. Font: Aubà Pons, D. “L’ex-cartoixa de Montalegre
convertida en Sanatori Antituberculós”. A: Vía Libre, núm. 61, 18 de desembre del 1937. Foto: Granados.
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Personal i funcionament

nou bestiar, principalment boví, per aconseguir els queviures
necessaris per al manteniment dels tuberculosos. Es va contractar
per a aquesta tasca dos pagesos i un vaquer. Finalment, el sanatori
va comptar amb un administrador propi que havia de vetllar pel
seu bon funcionament. En primer lloc, va ser-ho Joan Serret,31 i
a partir del gener del 1938, ho va ser Andreu Sansa, que havia
estat administrador de la casa de guariment l’any 1932.32

Hem esmentat que el sanatori havia començat a funcionar com a tal
a partir de 1932 a l’edifici de la Conreria. Tanmateix, no disposem de
gaires dades sobre aquesta època. Tot i això, sí que hem esmentat
anteriorment l’existència d’algunes estances de caràcter sanitari
durant l’atac del 1936, que palesen que aleshores ja devia tenir
un personal especialitzat per al tractament dels malalts. En tot
cas, el gruix d’informació del personal i del seu funcionament és
més important a partir de la confiscació de la cartoixa per part del
consistori badaloní i l’adequació com a sanatori antituberculós, a
partir del 1937. El nou sanatori serà patrocinat per la Generalitat
i administrat per l’Ajuntament de Badalona.

En termes econòmics, segons una nòmina del 1937, totes les
infermeres cobraven el mateix i només hi apareix una ajudanta
que cobra menys. Pel que fa a la resta de pagaments, la feina
més mal pagada era la de minyona: només 98 pessetes, amb la
curiosa excepció de l’administrador, que cobrava tan sols 73,50
pessetes. En termes generals, deixant de banda aquest darrer
cas de l’administrador, els millors sous eren el d’infermera —

Comprovant les nòmines i els fulls de personal, podem constatar
que el sanatori va tenir poc més de vint empleats.30 Principalment,
eren infermeres i altres persones que formaven part del personal
complementari, bàsicament de serveis, com eren les feines de
vetlladora, cuinera, bugadera o bé les minyones i els vigilants.
Des de bon començament hi va haver set infermeres. Dues eren
residents, és a dir, les que estaven més al cas dels malalts, i n’hi
havia cinc d’externes, tres de les quals feien torns diaris, una
feia les festes i les suplències, a més dels dies de dispensari, i
la darrera era l’encarregada. Aquesta darrera exercia, segons
la documentació, un càrrec essencial, perquè ho era del servei
sanitari, i a més havia de dirigir la feina de les altres infermeres i la
del personal auxiliar.
No hi apareixen doctors, entre el personal, per la qual cosa
suposem que, en dependre de l’Hospital Municipal, era el cap
de Departament de Tisiologia el que es desplaçava al sanatori
a fer els reconeixements. És interessant, però, tenir en compte
que, probablement per la seva ubicació de difícil accés, es van
mantenir les terres abans llaurades pels cartoixans, i es va adquirir

Dues infermeres al sanatori antituberculós acompanyades de dos homes, un d’ells el Dr. Manuel Ballester Pont, el dia
de la inauguració. Font: Aubà Pons, D. “L’ex-cartoixa de Montalegre convertida en Sanatori Antituberculós”. A Vía Libre,
núm. 61, 18 de desembre del 1937. Foto: Granados.
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de cura és enviat al Sanatori. Allí són detingudament assistits
pel personal adient, que en l’actualitat està compost per metge,
administrador, 3 infermeres, 3 vetlladores, 4 criades, 1 cuinera i
2 vigilants. [...]”. Això vol dir que el malalt era primerament examinat a l’Hospital de Badalona i, si el metge ho creia convenient,
era traslladat al sanatori.

guanyava cadascuna 251 pessetes—, així com el de guàrdia de
nit i el de peó, que cobraven 249,90 pessetes.
Pel que fa al funcionament de la instal·lació, gairebé només podem fer especulacions. Els malalts allotjats al sanatori van ser
aproximadament uns cinquanta —pel nombre de llits—, instal·lats
en un total de nou cel·les habilitades com a habitacions, condicionades amb electricitat i aigua. No obstant això, el desembre
del 1937, la publicació Vía Libre33 afirmava que hi havia uns 20
malalts, però que si es feien la totalitat de les obres les instal·lacions podien arribar a allotjar-ne més de 200. Com s’explica a la
mateixa publicació: “Els malalts són examinats detingudament
per part del Director del Sanatori, Dr. Manuel Ballester Pont, per
mitjà d’un conscienciós estudi clínic, i si el malalt té possibilitats

És evident que en el cas de les cel·les compartides per diversos
malalts, si es fa el càlcul, sortiria a unes cinc o sis persones per
cel·la. Com que no es van habilitar altres espais per als malalts, cal
suposar que feien vida a l‘habitació, i probablement al pati-jardí
que té cada cel·la, ideal per respirar els aires de la muntanya que es
deia que feia tant bé als malalts, igual que les magnífiques vistes
al mar. A banda d’això, hi havia les sales destinades al personal, i
el quiròfan, el laboratori, la farmàcia i altres estances a les quals
no tindrien accés els tuberculosos, tret de quan probablement
era necessari fer-los alguna mena de diagnosi o reconeixement.
El dia a dia dels malalts, per tant, devia ser monòton. Feien tres
àpats al dia de caràcter lleuger, amb una important ingesta de llet,
aleshores considerada beneficiosa per combatre la tuberculosi.
Així ho explica Vía Libre:34 “[...] Pels efectes d’alimentació hi ha
establert el següent horari: a les 7 del matí, llet; a les 9, esmorzar;
a les 12, dinar; a les 4, llet; a dos quarts de 6, sopar; i a les 9, llet.
Pel que es veu, la llet és servida en abundància, puix que és el
veritable remei d’aquesta malaltia.” De fet, la cartoixa comptava
amb un personal essencial en aquest aspecte: dos pagesos i
un vaquer que es feien càrrec de la vaqueria, on hi havia unes
13 vaques, de les quals obtenien la llet, i de les terres de l’hort
de la cartoixa, on conreaven l’aliment vegetal necessari per als
tuberculosos. Val a dir que tot aquest bestiar va ser donat per la
fàbrica Cros.

La vaqueria instal·lada al sanatori per al sosteniment dels malalts. Font: Aubà Pons, D. “L’ex-cartoixa de Montalegre
convertida en Sanatori Antituberculós”. A Vía Libre, núm. 61, 18 de desembre del 1937. Foto: Granados.
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La conversió en hospital d’invàlids de guerra

per habilitar-lo i en aquell moment de la guerra la Generalitat poc
podia fer per impedir aquest canvi.

Com a conseqüència de l’avanç de les tropes del general Franco
(trencament del front d’Aragó, març-abril, i batalla de l’Ebre, juliolnovembre del 1938) i de la gradual retirada de l’exèrcit de la
República, el desembre del 1938, tot just un any després de la
inauguració del sanatori, la cartoixa es va convertir en un centre
d’atenció als ferits i invàlids de guerra del bàndol republicà. Des
de feia temps els invàlids, constituïts en associació la delegació
de la qual a Badalona va emetre demandes dirigides als sindicats
i comitès d’empresa, etc., demanaven que se’ls dignifiqués i que
podien i volien treballar.35 No obstant això, el 1938 la conversió del
sanatori en centre de rehabilitació no era una resposta a aquestes
reivindicacions sinó a una necessitat logística militar, que va
comptar, a més, amb l’oposició rotunda de les autoritats municipals.
I no és estrany, perquè havien esmerçat grans esforços i diners

La petició inicial va partir del doctor José Puche Álvarez, inspector
general de Sanitat de l’exèrcit republicà, que va demanar a la
Generalitat les gestions pertinents per obtenir la cessió de la
cartoixa, adduint que no estava habitada. Aquesta sol·licitud va
ser transmesa a l’alcalde de Badalona per Joaquim d’Harcourt, cap
de Serveis Quirúrgics de l’Exèrcit de Terra, que en la seva petició
deia que “se trata de tener un local donde dignamente puedan
acogerse los inválidos de nuestra Guerra de Independencia
y en donde pueda iniciarse la labor de readaptación de los
mismos con el fin de conseguir en un plazo breve u capacitación
e incorporación a sus actividades sociales. La Cartuja reúne
inmejorables condiciones para este objeto. Tanto en lo que
respecta a la práctica de intervenciones quirúrgicas, como para
la instalación de talleres donde han de adiestrarse los mutilades
para sus nuevas actividades”. La resposta de l’aleshores alcalde
Pere Cané va posar de manifest l’existència del sanatori, doncs,
“contrariamente a lo que se supone, el edificio de que se trata
no se halla deshabitado puesto que desde hace más de un año
ha sido transformado en sanatorio antituberculoso, en el cual se
hallan internados cerca de ochenta enfermos, algunos de los cuales
proceden del desaparecido Ejército del Norte. Para llevar a cabo
el establecimiento de dicho sanatorio (la instalación del cual ha
comportado un sacrificio enorme por parte de esta Corporación)
fué precisa la utilitzación de una nave completa del edificio”.36 Val
a dir, com hem comentat anteriorment, que el nombre de malalts
degué rondar els cinquanta, segons els nostres càlculs, i no pas els
vuitanta. Per tant, l’alcalde potser va exagerar-ne el nombre.
Però la iniciativa va continuar, i el 17 de desembre va quedar
instal·lada la “Clínica de Clasificación y Readaptación de Inválidos”

Una de les antigues cel·les habilitades com a habitacions per a malalts tuberculosos. Font: Aubà Pons, D. “L’ex-cartoixa
de Montalegre convertida en Sanatori Antituberculós”. A: Vía Libre, núm. 61, 18 de desembre del 1937. Foto: Granados.
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sota la direcció del capità metge Francisco Guerra. La Generalitat,
que en aquell moment ja havia quedat privada de qualsevol mena
de poder davant del Govern central de la República, només se’n
va donar per assabentada. Poc més sabem d’aquest hospital, a
banda que els mobles i objectes del sanatori —alguns dels quals
pertanyien a l’antiga cartoixa— van ser desallotjats. Va durar poc
més d’un mes: el 24 de gener del 1939, dos dies abans de la caiguda
de Barcelona davant les tropes franquistes, va ser evacuat.37 Així
finalitza aquest breu però intens període, car a principi de març
van començar a tornar-hi els primers monjos cartoixans, com
és el cas de Miquel Dalmau, exiliat a la cartoixa de Montrieux, a
França.38 Es recuperava, així, la vida cartoixana que s’havia iniciat
a Montalegre l’any 1415.

12. Pérez (1997): 64.
13. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
14. Comissions municipals contingudes a El Deber, núm. 25, 26, 27, 28 (29 de maig i
5, 12 i 19 de juny, 1937).
15. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
16. Comissió Municipal, continguda a El Deber, núm. 29, 26 de juny de 1937.
17. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
18. Ídem.
19. Vía Libre, núm. 38, 19 de juny del 1937.
20. Vía Libre, núm. 31, 1 de maig del 1937 i Cuyàs (2006): 209.
21. El Deber, núm. 24; Vía Libre, núm. 34, 22 de maig del 1937.
22. Cuyàs (2006): 243.
23. El Deber, núm. 25, 29 de maig del 1937.
24. Florenci Entrialgo Ortiz (m. 1957) va ser un obrer i sindicalista de la CNT nascut a
Astúries i actiu a Badalona. Va ser conseller-regidor de l’Ajuntament durant la Guerra
Civil. El 1939 es va exiliar a França.

Notes

25. Vía Libre, núm. 46, 4 de setembre del 1937.

1. Pérez (1997): 62 i AHBDN. Fons Ajuntament de Badalona.

26. Vía Libre, núm. 61, 18 de desembre del 1937 i La Humanitat, 4 de desembre del
1937.

2. Agraïm a Montserrat Carreras, cap de l’AHBDN, i al Dr. Llorenç Caballeria, llurs
indicacions i consells.

27. Per a més informació, vegeu Villarroya (1985): 120-123.

3. El Deber, núm. 23, 15 de maig de 1937.

28. Manent (1976): 205-208.

4. Carreras (1995): 71-72.

29. Villarroya (1985): 112-114.

5. Al núm. 36 d’El Deber, de 3 de juliol del 1937, hi ha notes sanitàries on s’explicita
que Teresa Farré dona 10 pessetes, els germans Carabassa donen 25 metres d’hule, la
col·lectivitat de Transports 100 pessetes, i Martí Pujolà, 33 pessetes.

30. AHBDN. Fons de l’Ajuntament de Badalona.
31. Joan Serret i Bruguera (Badalona, 1899-1969), militant de la CNT, anarcosindicalista.
Va tenir diversos càrrecs de responsabilitat a escala regional. Cooperativista i participant
dels Cors de Clavé. En acabar la Guerra es va exiliar a França, però va tornar el 1949.

6. Si comparem les dades sanitàries dels núm. 30 i 40 de Vía Libre, del 24 d’abril i 3 de
juliol del 1937, s’observa un lleuger augment dels malalts de tuberculosi a l’Hospital,
que passen dels 367 als 376.

32. Acció, núm 557, 7 de maig del 1932.

7. Joan Manent i Pesas (1902-1984) va ser un cenetista molt actiu que va arribar a ser
alcalde de Badalona durant un breu període entre 1937 i 1938. Després de la guerra
es va exiliar a París, on va morir.

33. Vía Libre, núm. 61, 18 de desembre del 1937.

8. Manent (1976): 195.

35. Vía Libre, núm. 36, 3 de juliol del 1937.

9. Manent (1976): 198.

36. Hervás (2004): 234-35.

10. Manent (1976): 199-200.

37. Ídem.

11. Només esmentar les obres de Villarroya (1985) i Massot (1987).

38. Massot (1987): 96.

34. Ídem.
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ELS ESPAIS ESCÈNICS DE BADALONA

1

MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA I JAUME ARQUÉ FERRER
Historiadora i arxivera de l’AHBDN. Museu de Badalona. President i cofundador d’Amics del Teatre Zorrilla

estudi és posar en relleu les sales dedicades als espectacles teatrals des del segle xix fins a l’actualitat ja fossin d’ús comercial,
associatiu o recreatiu.

A Badalona, des del segle xix, l’afició pel teatre omple les sales d’espectadors àvids de consumir espectacles. Paral·lelament
en aquella època es formaren grups amateurs en associacions
culturals, polítiques, entitats recreatives i corals disposades a
representar obres de teatre en els seus locals o a les sales comercials de la població —Teatre Badalonès, Teatre Zorrilla i Teatre Español. Les tres sales, a més de posar en escena funcions
teatrals, organitzaven sarsueles, espectacles de màgia, balls, varietats i, en alguns casos, al segle xix, també exhibicions d’esgrima. A principis del segle xx, el 1904, va obrir el primer cinema
estable de la ciutat, el Cinematògraf Mary, situat a La Rambla.
Gradualment el cinema s’implantà com una oferta més d’esbarjo i, entrat el segle xx, es convertí en l’espectacle amb més concurrència de públic a les sales.

L’entusiasme i afició pels espectacles escènics ha gestat a Badalona un bressol d’actors i actrius de gran prestigi que han deixat
una important petjada en la història del teatre català.

ELS TEATRES
Teatre Badalonès
La primera sala comercial, el Teatre Badalonès, s’inaugurà el
1862 i, en aquest primer any, es van representar setze funcions.2 Estava situat al carrer del Pinzell —avui de Sant Anastasi—,
i actualment l’edifici és la seu del Círcol Catòlic.

D’aquesta afició pel teatre als segles xix i xx, en queda constància a la premsa local i a la documentació municipal. Les restes arqueològiques també aporten el testimoni material d’un
teatre, construït entre finals del segle i o inicis del segle ii dC, a
l’antiga ciutat romana de Baetulo, situat a l’actual barri del Dalt
de la Vila, però aquesta és un altra història. L’objectiu d’aquest

El local, conegut popularment per Can Gim, cap a finals del segle
xix, per les males condicions, se’l coneixia com La Merdassa. En
aquell escenari actuà per primera vegada, amb només 19 anys,
l’actor Enric Borràs, que hi va representar l’obra Les joies de la
Roser, de Frederic Soler, Pitarra.
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Teatre Badalonès, actual Círcol Catòlic. A.S. Xatart Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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tadura de Primo de Rivera. Després del tancament, l’edifici romangué sense cap activitat fins al 1930.
El 1930, el Centre Català, entitat recreativa i apolítica, ubicava la seu a l’antic Teatre Badalonès. El local reunia les condicions idònies per a les activitats que organitzava l’entitat, com
ara balls, concerts i funcions teatrals. El 1933, el president de
l’associació va decidir adherir-la a ERC,4 amb l’oposició d’una
part dels socis, que es van donar de baixa. D’aquesta escissió
va sorgir L’Era. Fins al final de la Guerra Civil (1939) fou la seu
del Centre Català d’ERC, que publicava el setmanari Front, portaveu dels Centres Republicans de Badalona, Sant Adrià i Santa
Coloma.
En acabar la Guerra Civil, el Círcol Catòlic, entitat fundada el
1879 resultat de la fusió del Círcol Catòlic d’Obrers del Puríssim
Cor de Maria (1877) i el Círcol de Sant Josep, s’instal·là al carrer
de Sant Anastasi, 2, local on desenvolupa la seva activitat des
de fa gairebé 80 anys.5

Esgrafiats de la façana de l’edifici del Círcol Catòlic al carrer de Sant Anastasi. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

El març de 1913 el propietari de l’edifici, Hermini Pujol Sarriera, obtenia permís de l’Ajuntament per obrir la porta principal
a la façana.3 Joan Amigó Barriga, l’arquitecte responsable de la
reforma, aixecà per a aquesta ocasió els plànols de tot l’edifici.
Els esgrafiats de la façana del carrer de Sant Anastasi daten del
període en què l’immoble estava ocupat pel Centre Nostra Senyora de Montserrat, tal com demostra un dels elements decoratius que porta el nom de l’entitat catòlica.

La Secció Dramàtica del Círcol Catòlic es creà el mateix any de
la fundació; les primeres representacions, de caràcter catòlic,
s’interpretaven durant les festes de Quaresma i Advent. Amb el
pas dels anys la secció es va anar convertint en un dels puntals
de l’entitat. En acabar la guerra i disposar, altra vegada, de local,
es consolidà la Secció Dramàtica que, a poc a poc, incorporà noves obres, sense deixar de representar les de caire religiós. L’any
1952 s’uniren la secció femenina —creada després de la guerra— i la masculina, i van representar l’obra El gran cardenal, de
José M. Pemán. Des de fa anys, la secció de teatre compta amb
un grup estable, La Dramàtica, i una programació continuada al
teatre de l’entitat. També des de fa anys imparteixen formació
en un taller de teatre per a nens, joves i adults.6

A principis del segle xx, s’instal·là al local l’entitat catòlica Centre
Nostra Senyora de Montserrat, fundada el 1903 per membres
de la Joventut Catòlica, persones de posició social acomodada i
d’ideologia catolicoregionalista. El 1914 adoptà el nom de Centre Regionalista i es va integrar a la Lliga Regionalista. El partit
mantingué aquesta seu fins que fou clausurada durant la dic109
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Teatre Zorrilla
El Teatre Zorrilla, inaugurat el 31 d’octubre de 1868, és el segon
teatre que obrí a Badalona. Actualment és un equipament municipal dedicat també a les arts escèniques.
L’edifici es construí seguint el model dels teatres barrocs italians, en forma de ferradura, i amb els elements decoratius
propis dels teatres romàntics del segle xix,
amb ornamentació rococó. L’espai reservat als espectadors està dividit en pisos. A
la platea es van sobreposar l’amfiteatre del
primer pis i, a sobre d’aquest, un segon pis
anomenat popularment galliner. L’entrada
estava situada al carrer de Mar i, amb les
obres de restauració, es traslladà al carrer
del Canonge Baranera, 17. Amb l’edifici en
construcció, Francesc d’A. Amigó, Francesc Planas i Casals —fundador i director
d’El Eco de Badalona— i el periodista Joaquim Asensio de Alcántara,7 amic de José
Zorrilla, s’entrevistaren amb el dramaturg
perquè autoritzés la utilització del seu
nom per al teatre. La nit de l’estrena, el
dissabte 31 d’octubre de 1868, hi actuà la
companyia d’Antoni Malli de Brignole, que
va representar l’obra dramàtica de Zorrilla, Traidor, inconfeso y mártir. El 3 de gener
de 1869, José Zorrilla visità el teatre per
primera vegada, on se li tributà un fervorós homenatge. En aquella jornada es van
posar en escena el drama Don Francisco
Teatre Zorrilla. Badalona Cultura SL
de Quevedo, original d’Eulogio Florentino
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Sanz, i la comèdia Las cuatro esquinas, de Mariano Pina Bohigas. Zorrilla hi tornaria el 2 de febrer del mateix any, quan
presencià la reposició de la seva obra Traidor, inconfeso y mártir
per la companyia de Malli de Brignole. Durant dècades, per la
diada de Tots Sants, s’acostumava a representar Don Juan Tenorio, també de José Zorrilla. L’agost de 1879, Francesc Planas i
Casals hi organitzà els primers Jocs Florals.
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Sobre la propietat de l’edifici, s’ha donat habitualment per bona
la versió de l’historiador Josep M. Cuyàs Tolosa que, en el seu llibre Història de Badalona, afirma que el primer propietari del Zorrilla va ser Francesc d’Assís Amigó Farreras (Badalona ?-1874).
Segons Cuyàs, va ser ell qui li encarregà la construcció al mestre
d’obres Jaume Botey Garriga (Badalona 1841-1934) i la decoració pictòrica als badalonins Manuel Junyent i Joan Casanovas.
Encara que l’autor no especifica la font en què basa aquesta
afirmació hem pogut constatar que va partir d’un breu article
biogràfic sobre Francesc A. Amigó que es publicà a La Nota Trimestral, l’1 de novembre de 1917.

Posteriorment, en morir solter Miquel Perejoan el 1887, heretà
la meitat del teatre el seu germà, Josep Perejoan Lladó, i a la
mort d’aquest passà a mans dels seus fills. El 1888 Martí Amigó
moria solter i heretà l’altra meitat del teatre la seva neboda,
Dolors Amigó Farreras (Badalona 1850-1906), mare de Pau
Rodon Amigó. Finalment, el setembre de 1899, després d’un
llarg procés, els hereus de Miquel Perejoan i Dolors Amigó van
vendre el Zorrilla a Teresa Pujol Costa (Badalona 1860-1931)
que, en morir soltera, llegà la sala d’espectacles a la seva germana,
Anna Pujol Costa. El seu fill David Cuyàs Pujol vendria el 1951
el teatre a Juan Rifá Rigola. I aquest, a l’Ajuntament de Badalona
el 1986.9

Noves dades aportades per la documentació que sobre el teatre
es conserva a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona, concretament al fons Pau Rodon Amigó, ens ha permès constatar que els
primers propietaris del Zorrilla van ser, en realitat, Miquel Perejoan Lladó (Badalona 1813-1887) i Martí Amigó Banús (Badalona, 1821-1888).8 Ambdós propietaris van inscriure el 6 de febrer
de 1871 al Registre de la Propietat de Badalona la finca anomenada Teatre Zorrilla amb una extensió aproximada de 1.400 m.,
segons els plànols aixecats pel mestre d’obres Martí Botey. Les
diverses finques que formaven la copropietat van ser adquirides
el 1843 i 1844 per M. Perejoan, el 1862 per M. Amigó i la darrera finca el març de 1868 per ambdós socis, M. Perejoan i M.
Amigó. El 8 de desembre de 1870 es va fer una carta de pagament als professionals que havien intervingut en les obres del
teatre i en la resta d’edificis construïts. Gràcies a aquest document coneixem el nom dels que hi van participar: Josep Renom
Vallonesta, paleta; Ramon Tarradas Saladrigas i Joaquim Manció Caballeria, fusters; Joan Prat Renom i Josep Blanch Burgués,
manyans; Francesc Magri Suliá, llauner i lampista; Joan Herrau
Gustems, pintor i Manuel Homs Cornet, escultor.

El 1905, després de 37 anys programant funcions teatrals ininterrompudament, el Zorrilla començà a funcionar també com a
cinema, sense abandonar les representacions escèniques. L’empresari Joaquim Nicolau arrendà l’establiment a la propietària,
Teresa Pujol. La notícia, publicada el 8 d’abril al setmanari Gent
Nova, informava que, a més de cinema, s’hi programarien varietats i altres activitats artístiques.
El juny de 1913 la propietària presenta a l’Ajuntament un projecte de remodelació de l’edifici,10 que no va reeixir, signat per
l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell, que exercia d’arquitecte
municipal a Badalona, amb l’objectiu de modificar la façana del
carrer de Mar i l’entrada del carrer del Canonge Baranera. Pel
títol del projecte i el dibuix del rètol de la façana, sabem que
es volia canviar el nom del local per Cine Moderno. El desembre del mateix any, la propietària del Teatre Zorrilla presentà a
l’Ajuntament l’aprovació d’unes obres de millora, signades pel
mestre d’obres Josep M. Morales, que s’havien efectuat sota la
supervisió de la Junta Consultiva Provincial d’Espectacles Públics, organisme que tenia la competència dels edificis destinats
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a espectacles. I, finalment, el 27 de desembre, l’Ajuntament
aprovava les reformes d’accés pel carrer del Canonge Baranera
i les escales interiors que permetien la comunicació amb els dos
pisos superiors.11 A partir d’aquesta data, les reformes a l’edifici,
si n’hi va haver, van ser d’escassa importància.
Després de la guerra i fins que va tancar, dirigí el local l’empresari Josep Salsas. El gener de 1954 el Zorrilla canviava el
nom per Cinema Aya, i programava pel·lícules de reestrena, fins
que va tancar el 1970. El maig de 1955, a Revista de Badalona
s’informava que s’hi deixaven de programar espectacles de varietats i s’anunciaven futures reformes.
Al Zorrilla s’han celebrat, fins a convertir-se en cinema i, després de forma molt esporàdica, representacions teatrals, espectacles de música, cant i dansa, recitals poètics, jocs florals, funcions benèfiques, homenatges —Pompeu Fabra, 1968 i Margarida Xirgu, 1982—12 i mítings. Al seu escenari han actuat figures
destacades com Enric i Jaume Borràs, l’actriu Margarida Xirgu,
Raquel Meller i molts d’altres. Les companyies amateurs i les associacions culturals de la ciutat també l’han tingut com un espai
on han pogut celebrar actes.
El 1970 el teatre tancà, i el 1986 l’Ajuntament de Badalona comprà l’edifici per rehabilitar-lo. La manca de finançament, durant
molts anys, endarrerí la finalització del projecte. Amb aquesta
situació, el 1994 un grup de badalonins interessats pel teatre i
la cultura constituïren l’Associació Amics del Teatre Zorrilla amb
l’objectiu de seguir-ne de prop les obres de restauració. Actualment, l’associació continua treballant i programant activitats.
L’empenta definitiva per acabar la restauració de l’edifici fou la
inclusió del Zorrilla al Pla de rehabilitació de teatres del segle

Programa de l’homenatge pòstum organitzat per l’Ajuntament de Badalona a l’actor Enric
Borràs. Col·lecció de José M. Zaragozano.
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Teatre Zorrilla. Badalona Cultura SL.
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xix,

que aprovà el Consell de Ministres el febrer de 1995.
Posteriorment, el 28 de novembre, l’Ajuntament i el Ministeri
d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient signaven un
conveni per cofinançar les obres del teatre. Aquesta i la darrera
aportació municipal de 1998 van ser decisives per finalitzar
les obres. L’arquitecte gironí Joan Bosch Agustí13 s’encarregà
del projecte, que ha permès recuperar l’edifici amb tot el seu
esplendor i adaptar-lo a les noves necessitats escèniques. El nou
teatre municipal té un aforament per a 450 espectadors i també
té una sala d’assaig, una aula de formació i un espai a les escales
del vestíbul que aprofita l’arquitectura de l’entrada principal per
crear una zona singular on es poden fer presentacions i petits
muntatges teatrals amb capacitat per a 50 localitats.

amb lectures de fragments de personatge com el Manelic que
posa la veu Jordi Seus o Yerma recitat per Carme Alarcón. O una
escena protagonitzada per Jordi Díaz i Xavier Alarcón de l’obra
Traidor, inconfeso y màrtir amb què s’inaugurà el Zorrilla el 1868.
I la declamació de Feli Comas de la poesia composta per Salvador Espriu que la censura no va permetre llegir en l’homenatge
a Fabra celebrat en el mateix teatre el 1968. Per finalitzar l’acte
el director del teatre, Andreu Solsona, pujà a l’escenari i digué
Ja és nostre! I el 23 de febrer de 1999 el teatre inaugurava la
programació amb un concert del tenor Jaume Aragall.14
En aquesta nova etapa, hi tenen cabuda totes les arts escèniques, amb una programació estable, fins al dia d’avui, de teatre, música, dansa i els festivals Filmets. Badalona Film Festival,
Blues & Ritmes i el Festival Internacional de Màgia Memorial
Li-Chang.

El 21 de gener de 1999, finalitzades les obres de restauració,
els reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia, van visitar Badalona per
tancar la celebració del centenari del títol de ciutat i inaugurar la remodelació del Teatre Zorrilla. Després de ser rebuts a
l’Ajuntament per les autoritats municipals, l’acte continuà al teatre, on els reis van descobrir, a l’entrada de l’edifici, una placa
commemorativa que recorda la data de l’efemèride. Així mateix,
van rebre la Medalla de la Ciutat. A l’acte assistiren l’alcalde de
Badalona Joan Blanch, el president de la Generalitat Jordi Pujol
i el Ministre d’Educació i Cultura Mariano Rajoy, entre d’altres
personalitats.

Teatre Tívoli
Situat al carrer de la Conquista, a poca distància del carrer del
Progrés, ocupava un solar que s’estenia fins a l’avinguda de Sant
Ignasi de Loiola.15 Era un teatre dels anomenats d’estiu, perquè
només oferia representacions durant la temporada estival. Inaugurat el 1877, tingué una vida molt curta. Clausurà sis anys després de la primera representació, el 1883. En opinió del mestre
i escriptor badaloní Antoni Bori i Fontestà, era un teatre amb
una distribució perfectament estudiada amb una platea ampla
i còmoda voltada d’un elegant i senzill jardí; decorat amb gust i
amb un bon escenari. Les companyies que hi van actuar eren de
reconeguda importància.16

El 22 de febrer el teatre obria les portes al públic amb actuacions de companyies i entitats badalonines com El Cor Aurica,
Guaraná Percussions, la dansa d’un dimoni de Sarruga Produccions, M. Carme Mateu de l’Oca Underground. Les projeccions
d’actors històrics del teatre –Enric Borràs i Margarida Xirgu–
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Teatre Español
El 1887 es va inaugurar el Teatre Español, el tercer teatre de la
ciutat, al carrer Reial, 36 —actualment carrer de Francesc Layret— amb entrada pel Cafè España. L’origen del Teatre Español és
aquest cafè, inaugurat la vigília de Nadal de 1877, propietat de
l’indià Santiago Amat Costa (Badalona 1840-Barcelona 1901),
que encarregà a l’ arquitecte modernista Pere Falqués Urpí
(Sant Andreu de Palomar, Barcelona 1850-Barcelona 1916) el
projecte d’un gran edifici amb un cafè i espais recreatius. El febrer de 1878 s’inaugurava el saló de ball amb una gran festa. La
sala, situada al primer pis de l’immoble, estava decorada amb
molt luxe.17 En aquesta espai s’instal·là, el 1879 i fins el 1885,
una entitat recreativa, el Casino España, que organitzaria grans
ballades i que tenia una Secció dramàtica. El febrer de 1886, alguns exsocis funden el Casino Apolo que es convertiria el 1903

Edifici del Cafè España, entrada del Teatre Español, al carrer Francesc Layret.
Casino Nuevo Apolo, gener 1910, núm. 1 . Fot. Xatart.

Sala de ball del Casino, al primer pis del Cafè España, carrer de Francesc Layret. Fot. Xatart. Casino Nuevo Apolo, núm.
1 gener 1910.
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en Nuevo Apolo, en actiu encara el 1934. Amb el temps, en un
extrem de la sala s’aixecà un petit escenari on actuava la secció
dramàtica de l’entitat, dirigida per Jaume Campmany, on començà
a actuar el gran actor Enric Borràs. L’èxit del teatre fou tan extraordinari que el propietari del local, Santiago Amat, va veure l’oportunitat de fer negoci i hi alçà un teatre, el Teatre Español. S’aixecà en
el solar que havien ocupat el jardí del cafè i que s’estenia des del
carrer del Lleó fins al carrer de Mar i amb l’accés, com ja hem dit,
pel Cafè España.18 La nit de l’11 de juny de 1887 s’inaugurava el
Teatre Español amb l’actuació de la companyia d’Antoni Tutau que
presentà l’obra de Manuel Tamayo Baus, Juana la loca o locura de
amor. El paper de la reina Juana l’interpretà la primera actriu de la
companyia Carlota de Mena. A la notícia de l’estrena el setmanari
El Eco de Badalona qualificà el nou teatre d’elegant i espaiós.

En quedar buit l’edifici, la Lliga Catalana, amb estatge social a la
Rambla, l’adquirí i hi traslladà la seu del partit. Es va encarregar
la reforma de l’immoble a l’arquitecte badaloní Joan Padrós Fornaguera (Badalona 1901-1966), que obtingué la llicència d’obres
l’agost de 1934.20 La nova seu s’obrí reformada el 19 d’octubre
del mateix any. Els dies festius s’hi feien representacions teatrals
protagonitzades o organitzades per un grup d’aficionats del partit. El 7 de gener de 1936 s’inaugurà oficialment el local amb
la presència del secretari de l’organització Francesc Cambó, que
pronuncià una conferència.21
Durant la Guerra Civil fou la seu del PSUC i, en acabar, passà
a mans de la Falange amb el nom de Sala de Falange. A l’antic
teatre s’organitzaven actuacions promogudes pel grup Teatre Íntim. Aquesta sala era, pels entesos, el millor escenari teatral de
Badalona. A principis dels anys cinquanta es convertí en el Cine
Verbena, que va tancar el 2002.

Cap a finals de segle, el 1898, als baixos de l’edifici també tenia la
seu la Societat Recreativa La Verbena, que organitzava balls, concerts, funcions teatrals i altres activitats lúdiques.19 Amb el pas del
temps, a la sala de ball, se la coneixeria per La Verbena i, anys més
tard, n’adoptà el nom un cinema del carrer de Mar que obrí a l’antic
local del Teatre Español, probablement en record del saló de ball.
Després de 36 anys de programació, el Teatre Español canviava d’activitat i el local s’adaptava a un nou espectacle de masses
que havia sabut captar l’afecció de molts badalonins: el cinema. El
1922, Joan Salsas inaugurava, en aquest espai, el Cinema Nou, i és
en aquesta data que s’obrí l’accés d’entrada pel carrer de Mar, 20
—llavors carrer de Prat de la Riba. Anys abans, l’empresari havia regentat una altra sala amb el mateix nom, però aquesta és una altra
història. El segon Cinema Nou mantingué l’activitat fins al 1934,
moment en què es traslladà definitivament al número 33 del mateix carrer de Mar —on actualment hi ha la botiga H&M— fins que
va tancar, el 1991.

Sala d’actes de la Lliga Catalana, antic Teatre Español, 1934. AHBDN. Sol Ixent, 1934.
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Teatre Principal

una capacitat de 500 persones a peu dret. També té una sala
de petit format, la Sala Pepe Rubianes, amb aforament per a 90
persones. Pel que fa a la façana, la rehabilitació ha estat molt
respectuosa amb l’original, ja que se n’ha mantingut la volumetria, s’ha revestit l’edifici amb un sòcol de pedra i se n’ha estucat
la part superior.

El Teatre Principal, de propietat municipal, està situat al carrer
de Francesc Layret, 41, en els terrenys que antigament ocupava la masia de Can Llagosta. L’origen de l’edifici, dissenyat per
l’arquitecte Joan Padrós Fornaguera, és un cinema inaugurat el
1942, el Principal Cinema —posteriorment canvià el nom per
Cinema Principal—, que va funcionar fins al desembre de 1982.
Anys després, el comprà l’Ajuntament i el convertí, el 1998, en
un teatre en què se celebraren molt bones temporades de teatre, música i dansa. Finalment el 2010, durant les Festes de
Maig, s’inaugurà la rehabilitació integral de l’edifici que projectà
l’estudi d’arquitectura AIA Salazar Navarro —dirigit per Albert
Salazar i Joan Carles Navarro.22 S’eliminà el pati de butaques i
es convertí la sala gran —la Sala Enric Borràs— en un espai polivalent que s’adapta a qualsevol configuració escènica gràcies a
una grada retràctil. Les grades es poden ajustar a les necessitats
de cada espectacle, amb un aforament de 354 localitats i amb

Teatre Blas Infante
El Teatre Blas Infante, situat al carrer d’Andrés Segovia, al barri
de Sant Mori de Llefià, va obrir el 1966 amb el nom de Cine Badalona, dedicat totalment al setè art. L’edifici, amb una estructura de planta i amfiteatre, sense escenari, tenia un pendent considerable que oferia molt bona visibilitat. Tancà quan el cinema
començà a perdre públic a mitjan anys vuitanta.
El 1987, el Centro Cultural Recreativo Andaluz Nuestra Señora
de la Esperanza llogà el local i adaptà una estructura metàl·lica

Sala del Teatre Principal. Badalona Cultura SL. PROCE.

Teatre Blas Infante. Lluis Andú. Badalona Cultura SL.
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com a escenari per a les activitats artístiques i culturals de
caràcter flamenc.23 El 2003, l’Ajuntament de Badalona l’adquirí
i el convertí en teatre, amb el nom de Teatre Blas Infante. La
remodelació s’inaugurà el març de 2010, i té un aforament de
428 localitats.24

ELS CINEMES
Els cinemes Nou, Victoria, Salut i Marquina, en algunes èpoques,
i de forma més o menys regular, van programar representacions
teatrals o altres activitats escèniques, com varietats o flamenc.
Fins i tot el Picarol, després de la mort d’Àngel Guimerà, el
1924, passà a denominar-se Teatre Guimerà/Cinema Picarol
fins al 1939.25 Un cas diferent és el dels cinemes Principal i
Badalona, que l’Ajuntament comprà després que tanquessin i
va transformar en teatres: el Teatre Principal (1998) i el Teatre
Blas Infante (2010).

ASSOCIACIONS AMB ESPAIS ESCÈNICS O TEATRES
L’afició pels espectacles escènics, molt arrelada a la ciutat, ha
contribuït a forjar agrupacions teatrals en nombroses associacions badalonines. Algunes entitats comptaven amb un teatre o sala al seu local, on s’han representat funcions i celebrat
altres actes. Des de l’últim terç del segle xix, les agrupacions i
companyies teatrals locals han contribuït que els badalonins
gaudeixin de bones estones amb peces teatrals de prestigi reconegut o amb peces d’autors locals. Tot seguit farem un repàs
històric de les associacions que han tingut un espai escènic i
una formació teatral.

Programa de l’actuació de Machín el 1963 al Victoria. Col·lecció de José M. Zaragozano.
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Societat Coral La Badalonense

Acabada la Guerra Civil, La Badalonense donà aixopluc a diverses entitats. L’activitat teatral va davallar però, en canvi, el ball
dels diumenges a la tarda va adquirir una notable activitat i va
prendre el nom popular d’El Corralet. Posteriorment, una part de
les dependències del carrer de Sant Anastasi es van llogar per
a discoteca —El Pinzell i Galàxia. Amb el tancament de les discoteques, la sala s’ha incorporat de nou a la seu de la coral. Per
aquest escenari han passant la majoria de grups que no gaudeixen d’un espai propi i, naturalment, el grup teatral de l’entitat.

Cap al 1852, un grup d’obrers i menestrals —teixidors, corders,
pescadors i altres— que es reunien al cafè de Can Clarós decidiren
formar una coral que anomenaren El Coro de Badalona. L’associació es registrà oficialment el 1858 amb el nom de Societat Coral
La Badalonense i s’incorporà a la Societat Euterpe, fundada pel
mestre Anselm Clavé.
Després d’haver-se traslladat almenys sis vegades, el 1915 la junta aprovà comprar un terreny entre els carrers de Francesc Layret
i de Sant Anastasi per edificar la nova seu social. Es trigà un any a
aixecar l’edifici, de tres plantes, del mestre d’obres Jaume Botey.
El 27 d’octubre de 1917 s’inaugurà l’actual local de la societat,
amb entrada pel carrer de Francesc Layret —avui s’hi accedeix pel
carrer de Sant Anastasi, 14. L’equipament es componia d’un cafè,
una sala de billars, la secretaria i la sala d’actes. Les activitats estaven enfocades fonamentalment al cant coral, el ball i el teatre.26

Cor de Marina
Els inicis del Cor de Marina se situen al 1876, quan un grup de
cinquanta pescadors i peixaters que es reunien al cafè de Can
Punt —al carrer de Mar— van decidir fundar-lo. Tot i això, l’entitat considera com a data fundacional el 1882, que és la que
figura en els estendards. El desembre de 1886 van inaugurar

Sala del Cor de Marina. Museu de Badalona. AI. Fons Cor de Marina.

Sala de Societat Coral La Badalonense, 1933. A Programa Noces de platí Societat Coral La Badalonense, 1933. Museu de
Badalona. Arxiu J. M. Cuyàs.
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l’estatge social de la Rambla, on avui continuen desenvolupant
la seva activitat cultural i recreativa. L’edifici forma part del catàleg de protecció del patrimoni històric, artístic i paisatgístic de
Badalona.
L’edifici fou encarregat a l’arquitecte Joan Baptista Pons Trabal
(Barcelona 1855-1928), que projectà un teatre amb un escenari de petites dimensions. Actualment el teatre té capacitat
per a 150 persones. Aquest espai ha estat molt productiu en
representacions i ha passat per èpoques molt brillants. Al llarg
de la seva història ha acollit entitats de tots colors, entre les
quals cal destacar l’estada de l’Orfeó Badaloní, entre 1948 i
1972. Actualment manté la seva activitat amb una minsa producció escènica.

Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Colònia d’estiuejants
Després de l’exclaustració dels jerònims el 1835, el cenobi es
va utilitzar com a casa d’estiuejants des de la dècada de 1880
fins a l’inici de la Guerra Civil. Les cel·les s’adaptaren com a habitacions; la cuina es va transformar en botiga de queviures i el
refetor, en teatre, amb un escenari de petites dimensions on els
estiuejants representaven funcions.

Refetor del monestir de Sant Jeroni convertit en teatre. Museu de Badalona. AI. Col. Sant Jeroni de la Murtra.

Casino de Badalona
Entitat recreativa fundada el 1898 amb seu a la plaça de la
Vila, 3, entre l’Ajuntament i el cinema Picarol. Al llarg de la seva
història ha canviat de nom diverses vegades: Liceo Badalona
(1898-1907), Centre Badaloní (1907-1924), Casal Badalona
(1924-1929), Centre Badaloní fins al 1933 i Casino Badalona

Teatre de la Cooperativa la Moral, el 1934. Museu de Badalona. AI. Col. l’Abans-Cooperativa la Moral.
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Cooperativa La Moral

fins a la clausura de l’entitat. En el local social s’han celebrat, segons les èpoques, actuacions teatrals, monòlegs, concerts, balls
i varietats.27

Va ser fundada el 1903 amb seu al carrer de Roger de Flor,
87. El 1917 va patir una escissió i el grup de socis majoritari
es va traslladar a un local al carrer de Guifré, 158. Anys
després, el 1924, compraren uns terrenys al carrer de Güell i
Ferrer, 86-92 per construir l’estatge social on avui continuen
desenvolupant l’activitat. El nou local s’inaugurà el 1929 i
comptava amb una sala d’actes amb escenari.29 Pel que fa
a les anteriors seus socials, desconeixem si tenien escenaris
teatrals. Acabada la guerra el 1939, la cooperativa va
continuar funcionant sota la direcció del Servicio Sindical de
Cooperación. En els anys posteriors a la guerra, al primer pis
s’acollí el Centre Parroquial de Sant Josep fins que, el 1948,
inaugurà el seu propi local. En aquesta data es fundà el grup
escènic de la Cooperativa La Moral.

El divendres 23 de juny de 1911 el setmanari El Eco de Badalona
informava de la inauguració del teatre del Centre Badaloní i el
qualificava d’«elegant teatre». Aquella nit, la companyia dirigida
per Josep Santpere va representar dues sarsueles: El conde de
Luxemburgo i La Verbena de la Paloma.
En acabar la Guerra Civil, el local del Casino era el lloc de trobada de les classes benestants de la ciutat. Encara que no disposaven d’escenari, tenien una tarima de dimensions considerables
que servia per a l’orquestra de les ballades dels diumenges a la
tarda. També s’hi celebraren concerts amb orquestres de cambra, concerts de piano, algun monòleg —com Las manos de Eurídice— i contades experiències teatrals.
Durant alguns anys van comptar amb una secció dramàtica 28
que, fins i tot, ideà i organitzà un concurs teatral a la ciutat convocat per l’Ajuntament el 1950 i celebrat el 1951 a la Sala de
Falange —carrer de Mar, 20—, antic Teatre Español. El certamen
es perllongà durant unes quantes temporades.

Agrupació Pàtria i Art
L’Agrupació Pàtria i Art era el grup de teatre amateur del Centre Catalanista Gent Nova, que estava adherit a la Unió Catalanista. L’agrupació, fundada el 1904 i activa fins al 1908, es
dissolgué en constituir-se la companyia Terradas-Casas, que
dirigien els actors Josep Terradas i Joaquim Casas.30 La seu
de Gent Nova era al carrer del Canonge Baranera, cantonada
amb Sant Francesc. Hi va debutar, el 1905, l’actriu Margarida
Xirgu. Encara avui, en una finca privada del carrer de Sant
Francesc, es conserva una part de l’escenari. Cada diumenge,
l’Agrupació representava al teatre de l’entitat un parell d’obres
i, en alguna ocasió, actuaven al Teatre Español.

Cor Marítim Badaloní
Era una entitat coral i de socors mutus fundada el 1901 que
tancà el 1994. El local estava al passeig de la Rambla, 4, al costat de l’edifici de Ca l’Escanyaralets, on avui hi ha un despatx
d’arquitectes. Hi predominava l’activitat pròpia d’una entitat
coral, però el fet de tenir un petit escenari va fer que també s’hi
formés un quadre escènic.
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Escenari de la Cooperativa la Moral preparat per a l’estrena de la temporada 1957-1958. Museu de Badalona. AI. Col. l’Abans-Albert Cuadras Xifré.
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Seu de Gent Nova al carrer Canonge Baranera cantonada
amb Sant Francesc. Museu de Badalona. Arxiu Josep M.
Cuyàs Tolosa.

Teatre de l’Oliva. Museu de Badalona. AI. Fons l’Abans-Núria Argerich.

Societat Cultural l’Oliva

i Güell, propietari de Can Miravitges.31 Tot i això, l’activitat teatral al barri de Canyet s’havia iniciat el 1878 amb representacions a l’era de Can Tiano. Entre els anys seixanta i setanta
del segle passat, l’escenari es va convertir en restaurant i, la
superfície restant, en discoteca, que, si bé va tenir un notable
èxit inicial, posteriorment va anar decaient. Ara l’activitat es redueix a un elenc teatral que actua de forma molt irregular, una
coral i el grup de ball de bastons.

Fundada a finals del segle xix i legalitzada el 1905, amb seu al
carrer de Can Tiano, al barri de Canyet, comptava amb diverses seccions. El 1925 el grup de teatre creat a l’inici decideix
adoptar el nom de Secció Dramàtica. Durant la Guerra paralitzà l’activitat, que es reprengué el 1947, quan es va donar pas
als millors anys de la secció, en què col·laboraren els actors
Enric Borràs, Joaquim Grífol i el pintor i escenògraf Antoni Ros
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Orfeó Badaloní

la dictadura de Primo de Rivera. En aquest local van disposar
del primer escenari, un espai on havia actuat en els seus inicis
l’actriu Margarida Xirgu.

El 1921 es constituí l’Orfeó, que van promoure cinc músics
badalonins —Antoni Botey, Jaume Costa, Ramon Salsas,
Salvador Valls i Joan Aymerich— amb la idea de crear una entitat
similar a l’Orfeó Català, fundat a Barcelona per Lluís Millet el
1891. Des del primer moment, el Centre Catalanista Gent Nova
va donar suport al nucli fundacional de l’Orfeó: els acollí al seu
local i publicava notícies de l’entitat cantaire a la revista Gent
Nova. I quan, mesos després, Gent Nova es dissolgué, l’Orfeó
heretà el local, l’arxiu i la senyera modernista del centre. A la
seu del carrer del Canonge Baranera, cantonada amb el carrer
del Carme, van romandre fins a la clausura de l’entitat, durant

El 1930 s’hi reprengueren les activitats i, entre d’altres seccions, comptaren amb un grup de teatre dirigit per Miquel Boix.
Aquesta és l’etapa daurada de l’entitat, que tancà en finalitzar la
Guerra Civil amb la clausura de l’Orfeó. El 1948 van aconseguir
legalitzar la societat, que inicià una nova singladura a la seu social del Cor de Marina, a la Rambla. El 1972, l’Orfeó va inaugurar
un nou estatge social al carrer del Lleó, i va passar per una altra
bona època, fins que el 1995 els van desnonar del local.
A l’abril de 1996 compraren un local al carrer de la Marina, 48,
que no té escenari. El desembre de 2016 s’inaugurà al carrer
d’Enric Borràs, 19-21 l’Espai Tolrà, a l’edifici de l’antiga fàbrica-habitatge de teixits Tolrà. Actualment l’entitat ofereix classes de teatre per a diverses edats i compta amb un parell de
grups de teatre —T-EMA! i El Nucli Teatre. El 2018, l’Orfeó i la
companyia de teatre El Cielo al Revés van organitzar la primera edició d’un certamen de microteatre, el Festival Mínima Expressió.32 L’objectiu dels organitzadors és que les companyies
i grups d’estudiants de teatre hi puguin mostrar una peça de
creació pròpia.
Societat Coral Els Ocellets
Fundada el 1924 i desapareguda el 1990, tenia la seu al marge
esquerre de la riera de Sant Joan, a prop de Can Cabanyes. Tenia
un petit escenari i, en algunes ocasions, feia servir el local de la
parròquia de Nostra Senyora de Montserrat, al carrer de la Camèlia.

Actuació de la Secció de teatre de l’Orfeó a la seu del carrer Lleó, 197?. Museu de Badalona. AI. Revista de Badalona.
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El 1911, el Teatre Cervantes, com se’l coneixia en aquell moment, es va transformar en el Cine Cervantes i, pocs mesos després, en el Cine Doré, ambdós de curta vida. A finals dels anys
vint del segle passat va tornar a funcionar com a cinema i va
recuperar el nom de Cervantes.
El 1919, el Cercle Tradicionalista El Loredán,35 fundat el 1907,
traslladà la seu al local del Teatre Cervantes fins que es va clausurar per la dictadura de Primo de Rivera. Les activitats de caire
cultural, que programaven els militants, se centraven en representacions teatrals, recitals de poesia i cants corals de la Joventut Jaumina. També van comptar amb una agrupació dramàtica,
dirigida per Miquel Xicart,36 que, en finalitzar la guerra, esdevindria durant uns mesos alcalde de Badalona. Durant la Segona
República, el maig de 1932, el Círculo Tradicionalista reobrí el
local. La informació d’El Correo Catalán destacava les millores en
el condicionament del Teatre Cervantes i el qualificava com un
dels cercles tradicionalistes catalans més grans. L’acte d’inauguració reuní unes dues mil persones. Fins al 1936, l’agrupació
teatral seguí treballant per oferir petits muntatges. En acabar la
guerra, el local es va convertir en presó, durant un breu període.

Primer concurs de teatre celebrat a la Sala de Falange, antic Teatre Español, el maig de 1951. Francesc Domingo.
Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.

Per fomentar l’activitat teatral, el 1950 l’Ajuntament convocà
un concurs local de teatre que va tenir continuïtat uns quants
anys. El grup de teatre d’Els Ocellets es presentà als tres primers
concursos, celebrats entre el 1951 i el 1953 a la Sala de Falange
del carrer de Mar, al local del desaparegut Teatre Español.

Pel que sembla, la sala va estar inactiva durant molts anys, almenys a nivell comercial, fins que el gener de 1955 va reprendre
de nou l’activitat com a cinema, sota el nom de Cervantes, fins
que es va clausurar cap als anys seixanta. Posteriorment el local
funcionà només com a bar. Finalment, l’edifici fou enderrocat i
actualment hi ha un restaurant i una escola de dansa.

Teatre Cervantes
L’edifici, propietat de la Societat Cooperativa la Verdadera Fraternidad, fundada el 1883, al carrer d’en Prim, 110-112, fou
construït per allotjar una cooperativa de consum que s’hi mantingué activa fins al 1916.33 Al mateix immoble també hi havia
la Societat Coral Alba, fundada el 1857.34 El local, equipat amb
un teatre, com era costum a l’època, s’utilitzà per a tot tipus
d’activitats —funcions teatrals, conferències, actuacions corals,
mítings, cinema i altres. La construcció ocupava un solar, força
gran, entre el carrer de la Caritat, la riera d’en Matamoros i el
carrer d’en Prim, on hi havia l’accés principal de l’edifici.

L’Era. Círculo Artístico Español
El 1933, un grup de joves escindits del Centre Català van fundar L’Era.37 La primera activitat que organitzaren fou la Festa de
la Mercè a l’era de Ca l’Anglasell. Gràcies a l’èxit de la trobada,
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L’Era s’havia convertit en una de les entitats més importants de
la ciutat, fins que l’any 1958, en plena celebració del 25è aniversari, el propietari va vendre el local. Desapareixia un espai
formidable, al centre de la ciutat, amb un dels millors escenaris.
L’entitat es traslladà al carrer de Mar, cantonada amb la Rambla,
sobre l’orxateria Fillol. Aquell canvi va provocar, al cap de poc
temps, la desaparició de l’entitat.38

fundaren una entitat recreativa que adoptà el nom de L’Era, en
record d’aquella jornada.
Tenien el local al carrer del Canonge Baranera, on van llogar un
local amb cafeteria, teatre i badiu. Les actuacions teatrals van
agafar una gran popularitat, així com els concerts i les conferències. Acabada la guerra, van haver de canviar el nom per Círculo
Artístico Español, però les actuacions teatrals, de sarsuela, de varietats, les conferències i els balls van continuar amb molt d’èxit.

Ball a l’Era amb l’orquestra Mickey’s a la dècada del quaranta. Fot. Nyssen. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs.
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Secció Joventut del Museu

ESCOLES I CENTRES PARROQUIALS

El 1966, amb la inauguració del Museu de Badalona, van néixer
un bon nombre de seccions, el que avui coneixem per associacions, que desenvolupaven la seva activitat al Museu. La Secció Joventut del Museu —anteriorment Esplai i Cultura i Solaz y
Cultura— comptava amb un grup de teatre que tingué una llarga
vida més enllà de la Secció i de la qual fou l’ànima, durant molts
anys, Santi Beltran. Totes les representacions es duien a terme a
la sala d’actes, que tenia un petit escenari. S’hi feien representacions del grup de teatre de la Secció, s’hi programaven actuacions de companyies foranes i audicions de sarsuela. I els diumenges a la tarda, durant molts anys, s’hi van programar actuacions.
El juny de 1992, el Patronat del Museu acordà finalitzar aquesta
activitat i es concedí a Santi Beltran la Venus de Badalona pels
25 anys de dedicació.39

Al llarg del segle xx, algunes escoles i centres parroquials han
disposat d’un teatre o sala d’actes on s’han programat funcions
teatrals, amb més o menys regularitat. Els centres parroquials
han comptat sovint amb agrupacions teatrals formades pels
feligresos. Així, tenim l’exemple de l’Esbarjo de la parròquia
de Sant Josep, que començà l’activitat als anys vint del segle
passat. Eren un grup de joves de la parròquia que es reunien
al soterrani de l’església i hi organitzaven representacions
teatrals i de cinema. El local tenia un escenari de mides força
grans on es representaven obres de caràcter totalment catòlic.
Després de la guerra, l’octubre de 1940, es fundà el Centre
Parroquial Sant Josep, i llavors les activitats es van passar a fer
provisionalment al local que els cedí la Cooperativa La Moral,
al carrer de Güell i Ferrer, fins que el 1948 es traslladaren a

Representació al Museu de La ferida lluminosa amb Vicenç Martínez, Santi Beltran i Josep M. Balaguer, el 1976. Museu
de Badalona. AI.

Presentació de La Passió pel grup de teatre del Centre Parroquial de Sant Josep, 1940-1941. Museu de Badalona. Arxiu
Josep M. Cuyàs.
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L’Escola de la Cros, fàbrica de productes químics, també tenia
una petita sala amb escenari on se celebraven vetllades escolars
que protagonitzaven els pares dels alumnes. Posteriorment es
va crear la secció de teatre de l’associació d’exalumnes i treballadors de la Cros. L’activitat va acabar amb el tancament de la
fàbrica el 1980.41

l’actual edifici del Centre Parroquial, on es van representar
obres de teatre de forma regular fins al 2010, quan la sala
d’espectacles va tancar perquè no complia amb la normativa
de seguretat vigent. Durant molts anys va comptar amb una
secció de teatre molt activa.
També cap al 1948, el Centre Catequista Nostra Senyora de
Montserrat, situat a l’actual carrer de la Camèlia, 5-7, va formar una secció dramàtica amb un grup de joves procedents
de l’escola del Monestir de la Divina Providència.40 Les obres
es representaven tant en català com en castellà. La presència
del grup contribuí a la reforma del local, que comptava amb un
teatre, una capella i altres dependències. Amb el trasllat de la
parròquia a un nou edifici, el 1975 es va perdre l’espai escènic
i l’activitat.

Per últim, el 1958, els salesians habilitaren un espai teatral al
carrer d’Alfons XII, sota la capella consagrada el 1955. L’activitat
teatral va ser bastant irregular, però també fou la seu de diverses
formacions sorgides a l’escola salesiana. El 1996 es constituí el
grup de teatre El Gris Salesians, que continua treballant i fent del
teatre un projecte educatiu.42
Notes

Les parròquies de Sant Antoni de Pàdua a Llefià (1935) i de
Sant Francesc d’Assís a Bufalà també van disposar d’espais per
celebrar-hi funcions. I l’església dels Pares Carmelites, al carrer de Sant Miquel, 44, ja des de la benedicció el 1925 tenia
una sala a la part posterior del temple que s’ha fet servir per a
múltiples usos —també com a sala de teatre— amb un escenari
de dimensions reduïdes, que en diverses èpoques contribuí a
la formació d’un elenc de curta vida teatral.

1. Aquest article és el resultat d’una xerrada organitzada pels Amics del Teatre Zorrilla
sobre els antics escenaris de Badalona en què vam intervenir els autors d’aquest text, el
27 de juny de 2016 a l’Espai Betúlia.
2. AHBDN. Fons Ajuntament de Badalona. Administració general. Estadística d’edificis
destinats a espectacles públics d’esbarjo, 1862. Situem la data d’obertura el 1862 o pocs
mesos abans perquè als qüestionaris estadístics d’anys anteriors no hi ha cap referència
del teatre.
3. AHBDN. Fons Ajuntament de Badalona. Llicència d’obres sol·licitada per Hermini Pujol,
1913, expedient núm. 29.
4. Carreras García, Montserrat i Vall Serra, Núria. La II República a Badalona 1931-1936.
Una població industrial en crisi. Badalona: Museu de Badalona, 1990, p. 67.

En l’àmbit escolar, alguns centres han dedicat un espai de l’equipament a sala d’actes o teatre, contribuint així a la formació
de grups escènics. L’edifici del Col·legi Maristes Champagnat,
inaugurat el 1956, al carrer de Dos de Maig, 67, tenia una sala
pensada per a projeccions de cinema i, posteriorment, amb el
muntatge d’un escenari, de petites dimensions, va motivar la
creació del quadre escènic dels Antics Alumnes Maristes, que
dirigí Josep Viñallonga.

5. Amb una vida tan llarga, moltes han estat les seus que ha ocupat el Círcol, com per
exemple, la masia de Can Real a Dalt de la Vila, Can Sey al carrer de Sant Joan i els locals
dels carrers de Sant Pere, Mercè, Caritat i de la Creu, incendiat el 1936 i avui desaparegut.
6. El Círcol. https://elcircol.cat/teatre [Consulta: 06/01/2019].
7. Joaquín Asensio de Alcántara (Barcelona 1832-Madrid 1879), periodista i dramaturg.
Gómez García, Manuel. Diccionario del Teatro. Madrid: Akal, 1998.
Volem fer esment que Francesc d’A. Amigó i Joaquim Asensio de Alcántara formaven part
de la redacció d’El Eco de Badalona, que començà a publicar-se el 6 de desembre de 1868.
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8. AHBDN. Fons Pau Rodon Amigó. Còpia de l’Escriptura de conveni i divisió entre Miquel Perejoan Lladó i Martí Amigó Banús davant del notari Javier Fenollosa Peris, 13
d’abril de 1886.

17. “El Teatre Español”. A El Eco de Badalona. Badalona, 11/06/1887, p. 2.
Blanch, Baldomer. “En Santiago Amat Costa”. A Revista Apolo. Badalona, agost 1922 p.
3-5.

9. AHBDN. Fons Joan Soler Amigó. Documentació notarial de Teresa Pujol Costa. Hem
obtingut informació sobre els propietaris que li van vendre el teatre.

Cuyàs, Josep M. «Apuntes biográficos sobre don Santiago Amat Costa». A Amistat. Boletín del Museo Municipal. Badalona, 1970, núm. 14. Aquest article és el resum de la
biografia publicada per Baldomero Blanch a Revista Apolo. Badalona, agost 1922 p. 3-5.

Agraïm la informació que ens ha proporcionat Francesc Sevillano Vives sobre les dates
de naixement i defunció de les famílies Amigó i Perejoan, procedents, respectivament,
de l’Arxiu de Santa Maria de Badalona i del Registre Civil de Badalona. Agraïm a M. del
Mar Mascareñas Rubies les dates de naixement i mort proporcionades sobre Teresa
Pujol Costa.

L’edifici de l’antic Cafè España, al carrer de Francesc Layret, fou comprat el 1933 per
la Societat Coral Alba a Societat Coral “Alba”. Programa oficial del centenari, 1857-1957.
Badalona, 1957.

10. AHBDN. Fons Ajuntament de Badalona. Llicències d’obres, 1913. Exp. núm. 78.
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PICH SANTASUSANA: CONCIERTO MÁGICO
JOAN-FRANCESC ESCRIHUELA
Periodista i nebot del mestre Pich

El dissabte 10 de juliol de 1954 va arribar a Badalona l’estrena
de la pel·lícula Concierto Mágico al Cinema Victòria en sessió de
nit, un llargmetratge fet a Catalunya que tenia la singularitat que
la música simfònica n’era la protagonista absoluta. Per això la
publicitat de l’època va remarcar que el film era “una película
dedicada a todos los que, por especial favor de Dios, aman la
música”, i és que, a part de la música, la fe també hi tenia un
paper important, no en va, per les mateixes dates del rodatge, se
celebrava a Barcelona el Congrés Eucarístic Internacional i segur
que alguna influència va tenir en el guió. Corria l’any 1952. La
pel·lícula va ser rodada als estudis Orphea Films de Barcelona,
al Palau de la Música Catalana i en diverses localitzacions del
nostre país.
El públic badaloní que assitia aquella nit al Cinema Victòria de la
nostra ciutat va quedar sorprès en descobrir, quan es va fer la llum
a la sala al final de la projecció, que entre els assistents hi havia un
dels protagonistes que acabaven de veure a la pantalla. Era un veí
de Badalona, però no pas un veí desconegut, era ni més ni menys
que el mestre Joan Pich i Santasusna, llavors molt popular dins els
ambients culturals. L’acabaven de veure interpretant-se a si mateix
en el paper de “maestro Pich” dirigint l’Orquestra Filharmònica

Publicitat de Concierto mágico inserida a la revista Primer Plano, 26 d’octubre de 1952. Arxiu família Pich-Escrihuela.
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il·lusió, oimés en una època que les pel·lícules només existien dins
la foscor de les sales de cine, perquè no hi havia televisió.

de Barcelona al Palau de la Música, orquestra de la qual era el
director titular a la vida real. En aquell temps no era gens habitual
que un badaloní protagonitzés una pel·lícula. Per aquest motiu
Revista de Badalona ho va destacar com una gran notícia. L’edició
del 10 de juliol de 1954 deia: “No abundan las ocasiones en las
que uns badalonés ―y esta vez un badalonés ilustre― figure en
el reparto del argumento de una nombrada película. Ahora se
da este caso con el film que se estrena hoy en uno de nuestros
locales ―Concierto mágico― y es el actuante persona preeminente
en el ambiente cultural de nuestra ciudad: el maestro Juan Pich
Santasusana”. El fill del mestre Pich, Joan M. Pich Escrihuela, que
llavors tenia deu anys, encara recorda avui l’emoció que va sentir
al Cinema Victòria en veure el seu pare a la gran pantalla, com
si fos un artista de les pel·lícules de Hollywood. Li va fer molta

En essència, l’argument de Concierto Mágico, se centra en la història d’un jove compositor (interpretat per l’actor José María Rodero), que escriu un concert per a piano i orquestra inspirat en la
melodia d’una vella dansa feudal, La Gala, originària del poble de
Campdevànol (el Ripollès); però, aquesta melodia ancestral amaga una maledicció. Tot comença a anar malament a partir del dia
de l’estrena de l’obra al Palau de la Música; mentre l’Orquestra
Filharmònica, conduïda pel mestre Pich, ataca els primers compassos del concert, la pianista (interpretada per l’actriu Rosa Maria Fornaguera) comença a trobar-se malament, però continua
tocant. El director nota que passa alguna cosa estranya perquè el
piano ja no va a tempo amb l’orquestra i tot comença a grinyolar;
de sobte, en iniciar la concertista el solo de piano, el seu cos comença a balancejar-se, ara d’un costat, ara de l’altre, fins que deixa de tocar. Després d’un instant d’incertesa, cau a terra morta.
A partir d’aquest moment, cada cop que s’intentarà interpretar
aquesta obra passarà alguna desgràcia. Només la fe en Déu del
protagonista i la música de Johann Sebastian Bach podran desfer
l’encanteri.
El que té avui de màgic Concierto mágico és precisament que encara
el puguem veure i escoltar, car la cinta es donava totalment per
perduda. Els negatius originals en 35 mm es van cremar durant
l’incendi dels estudis Orphea Films de Barcelona l’any 1962 i ja
no se’n trobava cap més còpia enlloc, fins que un dia la Filmoteca
de Catalunya, indexant un lot de velles pel·lícules comprades a
una extinta distribuïdora de cinema, en va trobar una còpia en
bastant bon estat, però en format subestàndard de 16 mm, i la va
digitalitzar. L’altra cosa interessant d’aquesta pel·lícula, és que té
un cert valor documental, especialment per als musicòlegs. És un

El nen Joan Maria Pich amb el seu pare durant un rodatge d’exteriors. Al fons hi veiempersonal de figuració passant per
davant d’una pantalla reflectora. Fotografia: Atlante Films.
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fresc de la vida musical que es vivia a Barcelona als anys cinquanta
del segle passat; hi veiem l’ambient del Palau de la Música tal com
era en un dia de concert, la desapareguda Orquestra Filharmònica
de Barcelona amb el seu director titular a la batuta, el mestre Joan
Pich i Santasusana; i alguns dels prestigiosos instrumentistes
que la componien, molts d’ells catedràtics del seu instrument
al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona.
També hi és present el periodista Jordi Arandes fent entrevistes
i retransmetent els concerts en directe per Radio Nacional, tal
com feia en la realitat cada cop que hi havia un concert simfònic
al Palau. La revista Fotogramas de l’octubre del 1952 deia: “El
Palacio de la Música barcelonés, por primera vez sirve amplia y
adecuadamente de marco para un argumento emotivo y original”.

El mestre Pich i l’actriu Rosa Maria Fornaguera (en el paper de pianista Cecilia) repassen el solo de piano abans del
fatídic concert. Fotografia: Atlante Films.

Pla general de l’Orquestra Filharmònica de Barcelona, amb el mestre Joan Pich Santasusana al capdavant, just abans
de començar el concert al Palau de la Música Catalana. Fotografia: Atlante Films.
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Elvira Quintillà, Mercedes Monterrey, Rafael Luis Calvo, Consuelo
de Nieva, Pepe Calvo i un joveníssim Joan Capri, són els actors
que, entre d’altres secundaris, complementen el repartiment.
El músic Leopoldo Querol, virtuós concertista de piano, de
fama internacional, serà el maestro Querol en diverses de les
seqüències de la pel·lícula, d’entre les quals cal destacar l’escena
de la magistral interpretació que fa de la Rapsòdia Hongaresa
núm. 6 en Re bemoll, de Franz Liszt. També la Cobla Barcelona
i l’Esbart Verdaguer tindran el seu moment de glòria a la plaça
Major de Campdevànol representant el ball de la La Gala amb
coreografia de Manuel Cubeles.
El director i guionista de Concierto mágico va ser Rafael J. Salvia,
originari de Tortosa (Baix Ebre). De ben jove va iniciar-se com a
periodista; va col·laborar amb l’Heraldo de Tortosa i va ser un dels

fundadors i director del diari en català Ara, editat a Tortosa entre
1935 i 1936. En aquest rotatiu hi va incloure nombrosos apartats
de crítica literària, musical i racons poètics. Va demostrar tenir
també un gran talent poètic, essent premiat als Jocs Florals de
Tortosa del 1935, any que va publicar el llibre de poesia Cercador
de llums. Era un gran amic del mestre Pich, junts van escriure l’obra
de teatre líric Otger Cataló i els set barons de la fama. Salvia en va
ser l’autor del llibret i Pich el de la partitura (1936), malauradament
no es va poder estrenar ja que va esclatar la Guerra Civil. En
acabar la guerra, Salvia es va traslladar a viure a Madrid, on va
començar a dedicar-se al món del cinema, primer com a guionista
i després com a director i realitzador de televisió. Va ser l’autor
d’una vuitantena de guions de famoses pel·lícules del cinema
comercial espanyol, com El día de los enamorados (1959), La gran

D’esquerra a dreta: Elvira Quintillá, Ramon de Larocha, el mestre Pich i Mercedes Monterrey, escoltant una improvisació
del mestre Querol al piano d’un cafè. Fotografia Atlante Films.

El mestre Pich, al centre de la imatge, reunit amb col·legues a la seu de l’Orfeó Català repassant particel·les del Concierto
mágico. Fotografia: Atlante Films.

134

Sumari

familia (1962), Atraco a las tres (1962), Sor Citroën (1967), Los
chicos del Preu (1967), Un adulterio decente (1969), La tonta del
bote (1970), ¡Se armó el belén! (1970), Don Erre que Erre (1970),
etc. També va dirigir comèdies costumistes als anys 19601970, com Manolo guardia urbano (1956) i Las chicas de la Cruz
Roja (1958); però Concierto mágico (1953) va ser la seva opera
prima. Salvia també va realitzar per a Televisió Espanyola el
documental Goya, basat en un poema de José Camón Aznar
sobre els darrers anys de la vida del pintor, que és va estrenar
a París a la seu de la UNESCO l’any 1974.
Cal destacar de Concierto mágico l’excel·lent fotografia, obra
del director de fotografia Federico Larraya, amb una imatge
en blanc i negre de perfecte contrast i rica escala de grisos,
contrallums de llargues ombres i moviments de càmera molt
acurats. L’any 1996 Larraya va rebre el Goya d’Honor per la
seva trajectòria professional. La productora va ser Atlante
Films, creada pels germans Serra. Eren uns industrials
barcelonins que van voler invertir en el setè art, Ramon Serra
Junyent n’era el conseller delegat, però amb Concierto mágico
hi van perdre molts diners perquè no era precisament una
pel·lícula pensada per al gran públic. Els havien assegurat que
la cinta seria declarada d’Interés Nacional, amb la qual cosa
haurien tingut grans ajuts econòmics i molta promoció; però,
unes cançons que sonen de fons cantades en català per unes
pageses que caminen per uns prats, haurien estat la causa que
li deneguessin la subvenció. Així era el franquisme!
El mestre Ricard Lamote de Grignon, gran especialista en bandes
sonores cinematogràfiques, és qui realment va compondre la
partitura de l’obra del Concierto mágico, un autèntic concert
per a piano i orquestra, escrit expressament per a la pel·lícula.
Gràcies a la troballa d’aquest film per part de la Filmoteca del

Un dels cartells que la productora Atlante Films va fer servir per promocionar la pel·lícula, en aquest cas dedicat especialment als
amants de la música clàssica. Arxiu família Pich-Escrihuela.
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nostre país, l’editorial musical Boileau s’ha animat a publicar-ne
les partitures perquè pugui tornar a ser interpretada en tot el seu
esplendor per una orquestra simfònica. .
Avui, 26 d’octubre de 2017, després de més de seixanta anys,
Concierto mágico s’ha tornat a projectar en una pantalla de
Badalona, a la del Principal, un local que precisament havia estat un
cinema, ara convertit en teatre municipal, i això ha estat possible
gràcies a la Sessió de Cinema Històric que el Museu de Badalona
ofereix cada any dins el marc del festival de curtmetratges Filmets.
Badalona Film Festival. Una magnífica iniciativa per fer redescobrir
al públic una pel·lícula del nostre passat cinematogràfic.

Programa de mà del Cine Victòria del dia que es va projectar Concierto mágico, el 10 de juliol de 1954. Arxiu família
Pich-Escrihuela.
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NI OBLIT NI PERDÓ, JUSTÍCIA I REPARACIÓ*
ARACELI PENA SANZ
Metgessa

Abans de marxar vaig parlar amb la meva tia i amb la meva mare.

Ràbia

Em varen donar poques explicacions, deien que havien marxat

Pel silenci obligat,

del poble de molt petites i el que sabien, en bona part, era per

per les llàgrimes vessades sense control, amagades, amargues.

converses amb la meva àvia, que va viure amb la tieta fins a la

Tristor de fracàs amb flaire a temps perdut

seva mort l’any 2007.

Ales tallades
Inspiració frustrada
Pont arrencat
Precipici que porta a l’oblit, al descuit i a la pèrdua.
Us aixecaré amb totes les meves forces
I no deixaré que el món ni us perdi ni us oblidi.
Araceli Pena

A finals d’abril del 2012 vaig fer juntament amb el meu marit un
viatge a Andalusia. Volíem visitar un poblet de Granada on teníem
amics i també Granada i Còrdova. Preparant el viatge em vaig
adonar que mai havia visitat el poble dels meus avis i en tenia
ganes. Així doncs, aprofitant l’avinentesa vaig decidir dedicar-hi
ni que fos un matí a conèixer-lo.

Araceli i Lola Sanz Avila a l’actualitat.
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El resum és que l’avi havia participat en la Guerra Civil al grup dels
que la varen perdre, i que un cop acabada el va matar la Guàrdia
Civil i el varen enterrar al cementiri del poble. Després d’això, l’àvia
amb la seva família i les dues filles van fugir cap a Catalunya, i es
varen quedar a Badalona a la recerca d’un futur millor. Sí que és
veritat que a estones recordava històries de l’àvia que parlaven de
presons, d’estraperlo, d’amics que havien perdut la vida, però en
aquells moments per mi eren només això, històries. A més a més,
la major part les havia sentit en els últims anys de vida de la meva
àvia Leonor. Va morir als 97 anys després de sis mesos de passar
per les seqüeles d‘una embòlia, i va ser en aquesta època, quan el
seu cap de vegades es perdia, que la visitava més freqüentment i
ella parlava de la seva vida.

Carrers estrets, emblanquinats, tortuosos i que no semblaven
tenir cap estructura, ara baixaven, ara pujaven. La casa on havien viscut els avis —vaig obtenir l’adreça per la meva tia— era
una casa força gran que feia cantonada, Las Dueñas cantonada
San Antón.

Així doncs, vaig marxar de viatge sense gaires perspectives i amb
l’única intenció de posar unes flors a la tomba de l’avi Alfonso.
Adamuz, el poble dels avis, és un poble a la falda de Sierra Morena, la visió des d’un turó de l’entrada era realment espectacular, només li faltaven les muralles per evidenciar-ne l’aïllament.
Casa que era de la família Sanz Avila abans de l’inici de la Guerra Civil.

Església de San Andrés d’Adamuz.

El poble d’Adamuz, vist des de la serra.
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Continuant un recorregut que semblava més aviat una processó
vaig anar fins a l’església. Una església de maons vermells on de
sobte i sense saber el perquè, en arribar-hi em va envair un dolor
molt gran al pit i una necessitat imperiosa de plorar. Era com si de
lluny, de molt lluny, hagués rebut un cop. Com si de sobte totes les
històries, les sabudes i les oblidades, les conegudes i les sospitades
, haguessin confluït dins meu. Històries de sacrifici i de pèrdua, de
valentia i de por. El meu marit va intentar asserenar-me i junts vàrem
anar fins al cementiri. Era un camp sant petit, com corresponia al
poble. La primera visió esfereïdora va ser un mausoleu amb creus
on deia: Caídos por Dios y por la Patria. Tot un homenatge. No era
el que buscava, jo buscava el dels caiguts i humiliats per intentar
mantenir una República triada a les urnes i que defensava també
les llibertats i la justícia aconseguides. No vaig trobar-hi res.
Era el dia 1 de maig, festa dels treballadors, dia festiu. No vaig
trobar ningú que m’ajudés a cercar la tomba de l’avi Alfonso. Vaig
marxar d’allí i, tornant a Catalunya, vaig decidir que trobaria l’avi,
com fos.

Cementiri de Nuestra Señora del Carmen d’Adamuz.

El que segueix a continuació és una llarga lluita de cinc anys, on
tot el que hauria de ser senzill —donada la vigència d’una Llei de
memòria històrica aprovada l’any 2007 pel govern socialista del
president Zapatero— es va convertir en una tortura no tant sols per
a mi sinó també per a la resta de familiars amb qui vaig contactar.
Tota la tasca de recerca de dades, d’investigació en els arxius de
la Diputació de Còrdova, i més tard la recerca dels procediments
judicials als Arxius Militars de Sevilla —hores i hores de feina
infructuosa— va ser realitzada, de manera voluntària i sense cap
recurs, per una altra neta amb qui vaig contactar, per mi i per
alguna altra persona amb més voluntat d’ajudar-nos que amb
coneixements per desxifrar la localització de les diferents causes
Monument als caiguts per Deu i per España que es conserva al cementiri d’Adamuz.
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Els arxius estaven agrupats alguns per anys, d’altres per un sol nom
—quan les causes pertanyien molts cops a 20 o 25 persones—i
la majoria de manera totalment anàrquica. La Lupe —l’altra neta
que cercava el seu avi— i jo ens vàrem trobar amb uns expedients
menjats per la humitat, escanejats i organitzats en una dècima
part, i amb uns arxivers sense recursos ni manera de millorar-ho,
juntament amb una jerarquia, tant militar com política, a qui li
importava més sortir als diaris que no pas resoldre els temes o
dedicar-hi recursos.

fogueres amb papers, documents personals, cartes i fotografies, perseguint fins i tot la memòria de molts nens que ja mai
coneixerien la cara dels seus pares.
Doncs bé, com deia, a poc a poc vaig anar coneixent la meva família i un passat desconegut. Leonor Avila Amil, la meva àvia va
néixer el 16 de setembre de 1909, era jornalera del camp i mestressa de casa. Es va casar el 4 d’octubre de 1931 amb Alfonso
Sanz Martín, nascut l’1 d’abril de 1903. El seu va ser un casament
civil, el primer casament civil després de la proclamació de la República. Com que l’avi pertanyia al sindicat socialista de treballadors del camp es va celebrar un casament on va anar-hi quasi tot
el poble. Com deia l’àvia “Nos hicimos ver”. Van tenir tres fills: un
nen, Antonio, que va morir amb gairebé dos anys d’unes febres, i
dues nenes: la meva mare, Lola, i la meva tia, Araceli.

Trobar les causes dels nostres avis i de la resta d‘habitants de
la població d’Adamuz que varen morir amb ells o que varen ser
represaliats en aquella zona va ser una feina feixuga, molt dolorosa
i sobretot difícil per la manca d’interès de quasi tothom.
A poc a poc vàrem anar desembolicant la troca i desxifrant la
història de la Leonor i la meva família. Malgrat el que pugui
semblar, la història de l’àvia és certa en la seva totalitat perquè
el bàndol contrari es va encarregar de descriure totes i cada
una de les maldats a les quals va ser sotmesa. A més, la seva
desgràcia i els seus patiments no varen ser l’anècdota d‘aquells
anys, sinó la dura i tremenda realitat de quasi la meitat de la
població espanyola de postguerra. Els homes republicans havien mort a la guerra o als camps de concentració, o pertanyien
a companyies de treballs forçats que havien de refer Espanya.
Les seves dones i fills, i els que quedaven als pobles, eren represaliats. Se’ls negaven tots els drets, eren humiliats, i en la
majoria de casos anihilats per les condicions infrahumanes a
què estaven sotmesos. La persecució no deixava de banda infants innocents, que a part de la fam per manca de recursos,
vivien amb la por al cos. La Guàrdia Civil entrava nit rere nit a
les cases, de vegades trencant les portes abans que les obrissin. Ho desendreçaven tot buscant qui sap què i feien grans

Leonor Avila Amil, la meva àvia.
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Document de l’alcalde d’Adamuz dirigit al Jutge militar especial amb els
antecedents de Leonor Avila Amil, on consta, també, el seu casament només
pel civil, l’any 1944.

“Persona de mala conducta y ideas antirreligiosas, tanto
así que contrajo matrimonio únicamente por lo civil.”
(Extraído de la causa 425/44, Procedimiento sumarísimo
de urgencia por auxiliar a huidos)
La van acusar d’auxiliar els fugits i d’haver-se casat només pel
civil, ja que no varen poder esbrinar si sabia on era el seu marit.
Va ser condemnada, després de múltiples tortures realitzades a
l’antiga presó d’Adamuz, a dos anys de reclusió que va complir a
la presó provincial de Còrdova. Les cicatrius dels carbons roents a
la panxa i als canells, per on la varen penjar durant l’interrogatori,
encara eren evidents als 97 anys, quan va morir.

Germans Sanz Martín. Dret hi ha el meu avi, Alfonso Sanz Martin, aquesta és l’única fotografia que se’n conserva.
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Presó del poble d’Adamuz. Actualment l’edifici acull el Museu Histórico Municipal.

Antonio Avila Cazalla, el meu besavi.

Document d’identificació de Dolores Amil Jordán, mare de la Leonor Avila Amil.

El seu pare, Antonio Avila Cazalla,
va ser trobat culpable de tenir un fill
a l’exili i un gendre fugit a la Sierra.
Va ser condemnat a dotze mesos
de treballs forçats al penal d’Algesires, d’on va sortir destrossat. En el
seu expedient judicial s’especificava
sense cap tipus de vergonya que la
confessió havia estat aconseguida
“emprant la força”.

deixar les nenes soles durant tres dies, el que varen trigar a decidir que no en traurien res i la varen deixar anar per vieja. Amb
ella varen arrestar també totes les dones i algun avi del carrer on
vivien, amb la qual cosa una desena de nens petits varen quedar
sols i desemparats.

La seva mare, Dolores Amil Jordán,
va ser també arrestada quan estava cuidant tota sola les seves tres
netes: la Celi, la Lola i la Vicenta,
de només 2 anys. La Benemérita va

Entre registres arbitraris a la nit, presons, camps de concentració
i fam varen passar els 8 anys que el meu avi va estar amb els
guerrillers de Sierra Morena abans de la seva mort.

M’estalviaré la descripció de l’estat de les presons i els camps
de concentració a la postguerra. Només cal dir que hi varen
morir milers i milers de presos i preses per inanició, mentre els
comandaments de les presons es venien al mercat negre els
aliments destinats als presos.

Finalment, quan tant la Lupe com jo crèiem que no el trobaríem
mai, va aparèixer l’expedient. Estava registrat amb el nom d’un
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L’any 1939, fugint d’una detenció on varen matar a trets un
veí que no havia fet absolutament res més que participar a la
mateixa guerra que ell, s’uneix a la partida dirigida per Claudio
Romera, Romera, i Pedro Muñoz, Perico el Manco, a les muntanyes
d’Adamuz, i es converteix en guerriller. Al juliol de 1943 es va
incorporar al grup dels Jubiles fins a la seva exterminació, el 6 de
gener de 1944, quan torna amb la tercera agrupació guerrillera
de la Sierra amb el comandament del Romera.
El 23 d’agost de 1947 va ser mort per la Guàrdia Civil en una
emboscada a Cerro Veguetas, Montoro. Tenia 44 anys. El relat al
atestat es el següent:
Un grup nombrós de la Guàrdia Civil pertanyent a la 105
Comandància i afecte a la plana major de la Tercera Companyia es trobava a les ordres del seu capità. La missió d’aquell
dia era abatre el Cerro Veguetas. Havien tingut notícies per
part d’un delator anometat “El Chunga” d’una reunió dels
guerrillers de la partida Romera. En aquells moments es trobaven empenyent els guerrillers cap a un punt concret d’una
cruïlla. Eren dos quarts de sis de la tarda. A la posta, situada
a la cruïlla a la qual dirigien els guerrillers, es trobaven ben
armats com a mínim un brigada i dos agents de la Guàrdia
Civil.

Document procedent de l’arxiu de la Guàrdia Civil dels anys quaranta on s’atribueix la pertinença d’Alfonso Sanz a la
partida dels Jubiles.

altre represaliat que havia mort amb ell. Va ser realment una casualitat que el trobéssim, i amb l’expedient vàrem trobar un relat acurat
de la seva mort.
El meu avi es deia Alfonso Sanz Martín, li deien El Corneta. L’única
foto que en tenim és una, vella i trencada, de quan tenia 18 anys
feta al domicili familiar, i que va ser enviada per les seves germanes
a la meva àvia molts anys després de la seva mort. Les constants entrades de la Guàrdia Civil a casa dels avis havia destruït tota la resta.

Dos dels guerrillers van aparèixer saltant i disparant del darrere d’unes bardisses, just davant del lloc on els esperaven, a
la riba del riu arenós. Alfonso, un d’ells, va rebre un tret. La
bala va entrar per l’articulació esternoclavicular esquerra, va
travessar el vèrtex pulmonar i va destrossar en sortir del cos
la segona vèrtebra dorsal. Li va seccionar la medul·la.

Nascut a Trevélez, Granada, i veí d’Adamuz (Còrdova), era capatàs
de carreteres fins que va conèixer la meva àvia Leonor, i després del
casament va fer de jornaler i taverner. Pertanyia al partit socialista
i era sindicalista del moviment de jornalers. Va participar com a
carrabiner durant la guerra al servei de la República. Sense cap
delicte de sang.

(Extracte de la Causa 990-47, expedient 5721 del Juzgado Especial de Rebeldes, Muerte de Pedro Molero y Alfonso
Sanz en encuentro con la Guardia Civil a l’arxiu del Jutjat Militar Territorial Segon de Sevilla, F18 )
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Durant tot el procés descrit fins ara també havíem anat avançant
en la localització dels cossos dels nostres avis gràcies als plànols
de les partides de defunció, que després, a més, varen ser
corroborats per d’altres de presents al sumari trobat. La distribució
dibuixada als plànols no era gaire exacta però sí que donava una
visió aproximada d’on podien ser.

Aquesta associació va realitzar, juntament amb els familiars, les
cates del sòl l’agost del 2013, on es va poder comprovar que els
cossos estaven força conservats a la zona (hi havia enterraments
a terra) i que la seva distribució semblava força regular. També
vàrem poder comprovar que les obres realitzades posteriorment
per a la instal·lació d’un desguàs no els havien malmès del tot.

El treball de recerca de dades va ser realitzat únicament i
exclusivament pels familiars, en especial la Lupe i jo, de manera
voluntària i sense més recursos que els nostres.
Arribades aquí, vàrem rebre l’ajuda d’una associació de memòria
històrica, AREMEHISA, per fer les cates del cementiri en base als
plànols trobats.

Al maig de l’any 2014 va començar la recerca dels cossos dels
guerrillers amb l’ajut també d’arqueòlegs voluntaris de l’associació
AREMEHISA i amb la col·laboració del que era aleshores alcalde del
poble de Adamuz, el socialista Manuel Leiva. Va ser l’Ajuntament
qui ens va proporcionar una màquina excavadora i va procurar que
els treballadors de la brigada ens donessin suport. Amb ells vam

Croquis de la ubicació de la fossa on fou enterrat Alfonso Sanz Martín, al cementiri d’Adamuz.

Treballs d’obertura de la fossa comuna del cementiri d’Adamuz.
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Treballs d’obertura de la fossa comuna del cementiri d’Adamuz.

Cos trobat a la fossa d’Adamuz, les característiques antropomètriques i les dades de l’autòpsia fan pensar que pertany
a Alfonso Sanz Martín, el meu avi.

trobar quatre cossos amb signes evidents de morts traumàtiques
i que podien correspondre als que estàvem buscant.

Van començar llavors a succeir-se, una rere l’altra, lluites de poder
i manifestacions de prepotència contra les famílies per part de
la direcció de Memòria Històrica de l’aleshores director, Luis
Naranjo, i la direcció de l’associació d’AREMEHISA. Reunions
sense avisar, rodes de premsa sense comunicar-ho als familiars,
titulars de diaris, decisions sobre la recerca i els cossos no pactades
i, sobretot una falta de respecte, no tan sols vers els familiars
sinó també cap als cossos que continuaven exposats a qualsevol
agressió.

Fins ara, la victimització, la persecució i les humiliacions eren cosa
de fa quasi 80 anys, a partir d’aquest moment va començar el
nostre calvari, el de les famílies.
La troballa dels cossos al cementiri d’Adamuz els mesos de maig
i juny de 2014 va ser, per indicació del llavors director general
de Memòria Històrica de la Junta d’Andalusia, el Sr. Luis Naranjo,
denunciada al jutge. I amb aquesta denúncia que ningú volia
assumir i a la qual ningú es va presentar, llevat de la Guàrdia Civil,
es varen succeir 18 mesos durant els quals els cossos trobats
varen restar exposats en una gran fossa oberta a la intempèrie.
L’alcaldia del moment va intentar protegir-los amb un petit muret
i unes uralites.

Era clar que venien les eleccions i tothom es volia fer càrrec
d’una publicitat gratuïta però ningú movia fitxa per solucionar
el problema. El sentiment dels familiars era de solitud total, de
vexació, d’abandonament i de ràbia cap a tot i tothom, però
especialment cap a la gent que instrumentalitzava el nostre dolor
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i la nostra pena, cap als polítics irresponsables i l’associació que
fins aleshores s’havia fet càrrec del nostre projecte, AREMEHISA.
Davant de tot això vàrem decidir prescindir de l’associació
AREMEHISA.
Amb les eleccions l’Ajuntament va canviar de mans: el govern
socialista de l’alcalde Manuel Leiva va donar pas a una coalició
d’un partit independent amb el PP i Izquierda Unida. Vàrem
passar d’un tracte respectuós i amable per part de l’alcalde
socialista M. Leiva, que ens va proporcionar totes les facilitats, a
un estat d’abandonament total i d’estancament del nou grup de
l’Ajuntament i de la seva nova alcaldessa, Manuela Bollero. No
va respondre a les nostres demandes de reunió o de diàleg, ni a
les nostres cartes ni a les nostres trucades telefòniques, ni ella
ni ningú del seu executiu. En aquell moment estàvem realment
dolgudes, humiliades i ferides.
La direcció de la Memòria Històrica de la Junta d’Andalusia també
va canviar. El nou director nomenat, Francisco Javier Giráldez
Díaz, es va presentar davant els familiars amb tota una aura de
respecte i noves formes. Vàrem decidir donar-li un vot de confiança
i vam deixar que fossin els equips de la Junta els que fessin les
gestions per a l’extracció dels cossos de la fossa i complir així amb
la normativa de la Llei de Memòria Històrica.
Va costar molt que el nou Ajuntament donés permís per a
l’extracció. És més, contravenint totes les normes de respecte i
moralitat es varen iniciar —a sobre d’on se suposava que hi havia
la resta de cossos buscats i als voltants de la fossa excavada—
unes obres d’edificació de nous nínxols, amb la consegüent
destrucció de part de la zona a estudiar.
Finalment es va aconseguir. Els cossos varen ser extrets i dipositats
en caixes de cartró en un quartet del cementiri. La custòdia dels

Tancament provisional de la fossa que s’utilitzà durant 18 mesos, fins a l’extracció dels cossos per part dels arqueòlegs.
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cossos va quedar en mans de l’Ajuntament, un ajuntament que
per la seva actuació no ens podia donar als familiars cap mena de
seguretat, però era la llei.

d’ADN— per desxifrar la relació de familiars i mostres, ja que sobre
el paper no els quedava clara. Les converses per resoldre dubtes
varen ser sempre telefòniques i no presencials.

El quartet era un espai sense vidres amb una porta que es podia
tancar però sense cap mena de protecció. A les poques setmanes
es va realitzar l’extracció de l’ADN dels cossos.

Les feines d’extracció de l’ADN i la comparació amb el dels
familiars es varen allargar mesos, durant els quals la comunicació
i la informació entre la Universitat i els familiars va desaparèixer
totalment. Ningú es va dirigir a nosaltres ni per part de la Junta,
ni per part de la Universitat per informar-nos del temps ni de les
previsions d’entrega de resultats.

L’extracció de l’ADN la van fer els mateixos professionals de la
Junta, arqueòlegs avesats a la tasca i de sobrada experiència. El
problema venia donat pel lloc de l’extracció. Malgrat que els arqueòlegs portaven guants, vestimentes de protecció de contaminació i tot tipus de material estèril, l’extracció va tenir lloc en una
petita habitació bruta, plena de pols, i va ser necessari escombrar-la (cosa que va fer un familiar) abans d’iniciar la feina.

Donades les demandes d’informació ja desesperades per part
dels familiars, finalment la Junta ens va assegurar que tindríem els
resultats a final de desembre de 2016. Mal calculat.
Des de finals de 2016 fins al juny de 2017 les relacions entre els
familiars i la Junta es van deteriorar molt pels continuats retrets.
Les famílies no podíem entendre com no hi havia cap previsió, ni
tan sols una aproximació, de l’entrega de resultats. La Junta ho
considerava totalment normal i retreien a les famílies la seva manca de paciència i la seva manca de reconeixement per la feina feta.
Finalment, després d’alguna trucada telefònica molt dura, els familiars vam aconseguir la resposta esperada, els resultats ja hi eren.

Quan ja semblava que tot s’estava acabant, sense maneres, sense
cap mena de respecte, en cap moment vàrem pensar que tot podia
empitjorar. Varen començar a succeir-se tota una sèrie d’errors
a les mostres d’ADN de les famílies per comparar aquests ADN
amb les restes i esbrinar si hi havia coincidències.
Les primeres mostres d’ADN havien estat recollides feia més de
dos anys per part dels familiars i custodiades al domicili particular
del president de l’associació AREMEHISA, Rafael Espino. La falta
de comunicació entre l’associació, els familiars i la Junta va propiciar que aquestes mostres triguessin molt a ser entregades a la
Universitat de Granada. La resta de mostres dels familiars varen
ser extretes també per les famílies, de manera no reglada i sense
seguir cap protocol, però varen ser igualment admeses pels investigadors del laboratori de la Universitat de Granada.

Arribats a aquest punt tot es va capgirar encara més. A les
responsables del treball de recerca física de documents, de
localització de la fossa, fins i tot responsables de l’obtenció de l’ADN
de totes les famílies —que érem la Lupe i jo—, en un moment de
prepotència de la Junta, se’ns va negar l’accés als nostres resultats
al·legant motius de confidencialitat.
En el cas de la Lupe, neta d’Antonio Gómez Soto, una persona que
havia dedicat anys de seguiment i hores i hores als arxius buscant
documents “confidencials” i que havia recorregut centenars de
quilòmetres per obtenir moltes de les mostres d’ADN, se li va

En aquell moment i a l’espera dels resultats de la Junta, la
Universitat i la mateixa Junta es varen posar en contacte diverses
vegades amb la Lupe —la neta que va recollir la majoria de mostres
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denegar la facilitació dels resultats de les proves perquè l’ADN
obtingut de la família pertanyia a un tiet. A mi, que havia obtingut
l’ADN de la meva mare i de la meva tia, també se’m va negar.

No us esgotaré més en aquesta història de despropòsits que no
va acabar aquí. Vàrem aconseguir que els resultats en referència
al meu avi fossin enviats al meu domicili després de gestions per
fer les autoritzacions de la meva mare i la meva tia. Els documents
varen viatjar dues vegades a la meva població sense ser entregats:
la primera vegada l’adreça no era correcta, la segona no havien
posat el número del carrer.

La pretensió de la Junta i de l’Ajuntament d’Adamuz era que en
ple mes de juliol hi acudissin els avis –en el meu cas, la meva
mare i la meva tia–, ambdues de més de 80 anys i residents a
Badalona, sense saber ni tan sols si els resultats eren positius o
negatius per l’entrega dels resultats. Es buscava el lliurament de
les anàlisis i la posterior fotografia amb l’alcaldessa i el director
de la Junta a l’Ajuntament d’Adamuz. No tinc paraules per descriure la falta de consideració i d’humanitat per part de la Junta i
de l’Ajuntament d’Adamuz.

Finalment, a finals d’agost de 2017, vaig recollir els resultats a
Correus, on ja els estaven preparant per tornar-los a enviar a
Adamuz. L’adreça després de dues correccions continuava sense
ser correcta.
Un dels cossos trobats corresponia antropològicament fil per randa amb el cos del meu avi i amb la manera de morir. L’alçada era
similar, l’edat òssia també corresponia a la seva i les ferides trobades al cos es corresponien amb les descrites en la seva autòpsia.
Però el resultat oficial de les proves va ser negatiu.
Anna Miñarro, psicòloga clínica i psicoanalista, codirectora de la
investigació del trauma psíquic i transmissió entre generacions,
així com assessora institucional, parla referint-se a aquest cas:
En el cas d’Adamuz estem davant d’una doble victimització o
victimització secundària, que es fa durant el llarg i dur camí per
instàncies polítiques, judicials, socials, de salut i de salut mental, on el sentiment negatiu que apareix vinculat a la repetició
emocionalment dolorosa, a la manca d’empatia i sensibilitat
del personal que escolta els familiars de represaliats, així com
la desinformació i incompliment d’expectatives judicials fa
que els familiars es considerin, novament, víctimes del procés.
Aquesta situació genera un alt nivell d’angoixa: el fet d’anar
d’un servei a un altre a la recerca d’ajuda. La total i completament insuficient atenció personalitzada i especialitzada porta

Informe de l’expedient on es descriuen les dades obtingudes en l’autòpsia dels cossos, l’any 1947.

148

Sumari

La convenció internacional per a la protecció de totes les persones contra les desaparicions forçades forma part del marc
legal que sosté tota denúncia.

a rebre respostes inadequades, i en alguns casos pot portar a
no voler saber més o a fer marxa enrere en la seva decisió.
Per evitar la revictimització caldria reduir les intervencions
fora de lloc de professionals i institucions. Cal doncs formació
i especialització, i tot un seguit d’actituds i habilitats en els
professionals més enllà dels seus coneixements, indispensables
per altra banda, en història, arqueologia, anàlisis genètiques
o traducció de resultats.

Els cossos trobats continuen sota la custòdia de l’Ajuntament
d’Adamuz. No sabem on, probablement al mateix quartet sense
finestres del cementiri o en un lloc pitjor. Després de tots els
errors comesos, les faltes de consideració, la manca d’humanitat
i un munt de defectes de procediment més, res no em pot fer
descartar que les restes trobades siguin les del meu avi pero a
aquestes alçades ja no sé si tinc forces per continuar lluitant.

Habilitats de relació, formació específica en salut mental, acceptació i coneixement de la història i acceptació del maltractament sofert pels familiars, abandonar paternalismes i posicions d’autoritat; transmetre confiança, tenir capacitat d’escolta atenta i activa, informar dels recursos reals, valorar les
alternatives. A més caldria evitar patologitzar, jutjar i victimitzar amb comentaris o expressions, o prendre decisions que
han de prendre els familiars, fer promeses que no es puguin
complir i evitar actituds sobreprotectores.

Ni la Junta d’Andalusia ni l’Ajuntament d’Adamuz s’han tornat a
posar en contacte amb cap familiar.
* Vull manifestar el meu profund agraïment a l’alcaldessa M. Dolors

Sabater per facilitar l’acte d’homenatge del 12 de desembre de 2017,
amb el qual la meva mare i la meva tia varen poder tancar el dolorós
procés que he relatat.
El meu agraïment també a Margarida Abras, que va preparar l’acte
esmentat, a Montserrat Carreras i a tots els tècnics i tècniques de
l’Ajuntament de Badalona que l’han fet possible.

Es tracta d’una situació de gran complexitat, que implica
moltes administracions i professionals i cal treballar acompanyant, perquè és obligació de l’Estat i les administracions
garantir les exhumacions i dotar del pressupost indispensable.

Gràcies també a Anna Miñarro pel seu acompanyament professional
durant tot aquest dol.
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